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A

lkaneen kevään ja lisääntyvän valon myötä puhaltaa Suomen Uusperheiden Liitto ry:n ketterän laivan purjeisiin tänäkin vuonna uusia raikkaita tuulia. Supli sai rahoitusta
STEA:lta innovatiiviseen Stepping-hankkeeseensa, ja tämä on
tuonut hienoon tiimiimme kaksi uutta osaavaa ja innostunutta
jäsentä lisää. Suplin pitkäaikainen vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Elisa Jyllikoski on siirtynyt uusiin tehtäviin Stepping-hankkeen hankepäällikkönä ja hänen kanssaan hanketta
luotsaa hankesuunnittelijaksi valittu Anni Pakarinen.
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina on Suplissa aloittanut kattavan järjestötaustan omaava Eija Saarikivi, joka tuo tiimiimme uusia näkökulmia ja ideoita jo vankalla pohjalla olleen
vapaaehtois- ja vertaistoiminnan monimuotoistamiseen. Eijan
tukikohtana toimii Suplin Helsingin toimisto yhdessä toiminnanjohtajamme Kirsi Heikinheimon kanssa ja Turun toimistoa pitävät pystyssä Stepping-hankkeen työntekijät, järjestösihteeri
Päivi Tikkanen ja toimistoassistenttimme Anette Bremer.
Tiimimme rakentaa nyt innokkaasti uusia Supli-polkuja uusperheellisten ja uusperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten tietoisuuteen.
Toivotamme kaikille lukijoillemme ihanaa, aurinkoista ja rakkaudellista kevättä,
Koko Suplin tiimi
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evät on itseasiassa aika kummallista aikaa. Valo ja lämpö herättävät meistä suuren osan, ikään kuin rutiinien talvihorroksesta,
nauttimaan hetkestä ja innostumaan uusista asioista. Joillekin
meistä, lisääntynyt valo taas tuo esille ne repsottavat puolet itsestä ja
ympäristöstä. Hengitä syvään… tee vain se, mihin on voimia. Valinnoistamme huolimatta, meillä jokaisella on käytössämme vain tämä
hetki. Maailma on kaikessa epätasaisuudessaan kuitenkin aika kiinnostava paikka. Elämä ympärillämme kulkee eteenpäin ja harvemmin
on taivaskaan niskaamme pudonnut, vaikka olisimme jääneet hetkeksi tarkastelemaan kevään ensimmäistä leskenlehden kukkaa, tavanomaista tarkemmin. Mutta juuri sen kukan, me muistamme, jonka ääreen olemme pysähtyneet.
Tämä kevät on myös uusperheiden lasten kevät. Perheytymistä
käsittelevän lehtemme yhtenä aiheena on, lukijatoivomuksen pohjalta,
lapsen näkökulma erosta ja asettumisesta uusperheeseen. Perheytyminen uusperheessä on erilainen matka kuin ensiperheessä, jossa
vanhemmuudessa ja lapsena kasvamisessa kuljetaan suurin piirtein
tasatahtia. Omaa mielenkiintoista uusperheen perheytymisen matkaansa avaavat ystävällisesti meille Nea ja Jari Pajala. Yhdessä me olemme jotain suurempaa kuin mihin yksittäin ikinä kykenisimme.
Supli oli syksyllä mukana välittämässä oikeusministeriölle viestiä
uusperheiden arjesta lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan
lainsäädännön uudistusprosessissa. Tärkeitä kirjattuja uudistuksia ovat
mm. vuoroasumisjärjestelyt sekä huoltajien velvollisuudet suojella
lasta väkivallalta ja velvollisuus vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita
eron jälkeenkin. Lakiehdotuksen ulkopuolelle on kuitenkin jäänyt paljon
lapsen aidon vuoroasumisen mahdollistamisen tukimuotoja. Esimerkiksi asumistuki, koulukyydit ja koulumatkatuki, jotka ovat usein arjen
elämän mahdollistajia, saattavat tehdä puuttuessaan vuoroasumisen
mahdottomaksi. Niiden osalta, Supli on yhdessä Monimuotoisten perheiden verkoston kanssa koonnut huomiot ja välittänyt lausunnon
eteenpäin ministeriölle.
Lapset ja nuoret ovat aina meidän aikuisten valintojen ja tunteiden armoilla.
En ole ikinä tavannut lasta, jolla olisi liikaa
turvallisia aikuisia ympärillään. Me kaikki,
aikuisetkin, kaipaamme lähellemme ihmisen tuoksua ja hyväksyvää syliä. Arjen
valinnat ovat usein turvallisten rutiinien
keskelläkin rohkeuden ja arkuuden vuoropuhelua. Mitäpä muuta elämä onkaan
kuin kohtaamisia, läsnäoloa, hengittämistä ja …rakkauden säikeiden punomista
arjen loimien lomaan.
Herätä aistisi… elämä on tässä. Tulevaisuuden muistot luodaan tänään.
Lasten ja perheiden asialla

Kirsi Heikinheimo
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Pajalan perheessä perheytymistä edistivät palaverit ja yhteiset
mökkiviikot.

J

ari ja Nea Pajalalla on suuri perhe. Lapsia
on yhteensä kahdeksan, ja ensimmäinen
lapsenlapsikin on jo maailmassa.
Kun Jari, 45, ja Nea, 42, menivät yhteen vuonna 2007, lapsia oli kuusi: Jarilla neljä 3–9-vuotiasta ja Nealla kaksi pientä koululaista.
- Ensin ajattelimme, että kuusi lasta riittää,
mutta aika pian päädyimme siihen tulokseen, että
haluamme myös yhteisen. Neela syntyi alkuvuodesta 2009, ja koska aiemmatkin lapset olivat tulleet parittain, halusimme hänellekin samanikäisen
sisaruksen. Venni-Kalle syntyi syksyllä 2010,
Nea ja Jari kertovat.
Perheen muodostamisvaiheessa molemmilla oli takanaan pitkät liitot ja suhteellisen tuoreet
erot. Se aiheutti jonkin verran alkukankeutta perheytymiseen. Nea tapasi ensin Jarin nuoremmat
lapset. Isommille vanhempien ero oli vaikea ja he
tarvitsivat aikaa totutteluun.
Nean lapset ja Jarin kaksi vanhinta ovat keskenään hyvin samanikäisiä ja alkoivat lopulta tulla
hyvin toimeen keskenään.
- Aluksi oli kitkaa ja mustasukkaisuutta, sellaista paikan hakemista. Nyt aikuisina he ovat
kertoneet, mistä kaikesta ovat milloinkin tapelleet.
Varmaan on paljon sellaista, josta meille kerrotaan vasta vähitellen, jos ollenkaan, Jari sanoo.
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Perhe vietti kesäisin paljon aikaa mökillä Mikkelin seudulla. Mökki oli saaressa, johon mentiin veneellä – tarvittiin kaksi keikkaa, jotta koko
perhe kaikkine varusteineen ja ruokineen saatiin
mukaan. Perillä oltiin sitten pitkään ja tiiviisti yhdessä.
- Mökkeily oli meidän perheen yhteinen juttu.
Neljä isointa lasta jakoivat aitan keskenään ja tekivät esimerkiksi veneretkiä kaupalle.

Taustavaikuttajiin pitää tottua
Alun perin kaikki lapset asuivat lähellä Nean ja
Jarin yhteistä kotia Nurmijärven Herusissa. Nean
tyttäret asuivat vuoroviikkoa, ja Jarin lapset kävivät joka toinen viikonloppu. Nean tytär Mona ja
Jarin poika Antti olivat samalla luokallakin koulussa, kunnes Jarin lapset muuttivat äitinsä kanssa
Kotkaan Neelan syntymän aikoihin.
Muutto ja ensimmäisen yhteisen lapsen syntymä aiheuttivat omat mutkansa perheytymiseen.
Jarin ensimmäisen liiton kuopus, silloin 5-vuotias,
kysyi, unohtaako isä nyt heidät, kun tulee vauva.
Se saattoi heijastella aikuisten puheita, arvelevat
Nea ja Jari.

Kaikki Nea ja Jari Pajalan lapset
mökin portailla. Lapsista on otettu joka vuosi uusi kuva samassa
paikassa.
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Uusperheessä pitää heidän mukaansa tottua
siihen, että entiset puolisot ja lasten toiset perheet vaikuttavat elämään taustalla.
- Perheytymisen edellytys on, että hyväksyy
sen, että perheen ulkopuolella on vaikuttajia. Niiden pitää antaa olla omassa arvossaan. Perheytyminen ei tapahdu, jos koko ajan miettii, mitä ex
tai puolison ex miettii, Nea sanoo.
Sekin pitää hyväksyä, että lasten perhekäsitys
on erilainen kuin aikuisten. Pajalat ovat huomanneet, että vanhimmat lapset puhuvat toisistaan
siskoina ja veljinä, mutta myös lapsilla on keskenään erilaisia ajatuksia siitä, keitä heidän perheeseensä kuuluu.
Murrosiän draamat kuuluvat kasvamiseen, ja
tässä perheessä oli monta teiniä samanaikaisesti. Nea ja Jari sanovat, että se saattoi olla hyväksi
– saivat ”angstata keskenään”. Yksi Jarin lapsista
alkoi murrosiässä käsitellä vanhempiensa eroa ja
lopetti vähäksi aikaa isän luona käymisen.
Nyt neljä vanhinta lasta asuu jo poissa kotoa,
ja yhä useammin Pajalat huomaavat olevansa
”pikkuperheenä”, vain pienimpien lasten kanssa.
Kaikki kahdeksan lasta saa kootuksi samaan aikaan paikalle enää harvoin.

Perheytymisen edellytys on,
että hyväksyy sen,
että perheen ulkopuolella
on vaikuttajia. Niiden pitää
antaa olla omassa arvossaan. Perheytyminen ei
tapahdu, jos koko ajan
miettii, mitä ex tai puolison
ex miettii, Nea sanoo.

Toisaalta ihan pieniäkin asioita käsiteltiin perhepalavereissa – esimerkiksi ruokajuomia.
- En koskaan antanut tyttöjen juoda ruokajuomana muuta kuin maitoa tai vettä. Jarin lapset
taas saivat ruoan kanssa mehua, koska mehua
on hammasterveyden takia järkevää juoda ruoan
yhteydessä. Piti miettiä, miten meillä toimitaan,
Nea selittää.
Järkevimmältä tuntui, että kaikki saivat juoda sitä, mitä halusivat. Nykyisin pöydässä istuu
usein vain kaksi nuorinta lasta, ja laseissa on
maitoa tai vettä.

Perheen säännöt haltuun
Yhteisten lasten syntymä oli entisestään yhdistävä tekijä, vaikka perheytyminen oli hyvällä alulla
jo Neelan syntyessä.
- Huolehdimme siitä, että kaikki isosisarukset
saivat tasapuolisesti olla vauvan kanssa. Myös
kodin yhteisten sääntöjen merkitys tuli eri tavalla
esiin, kun tuli lapsia, jotka asuvat vain tässä kodissa.
Nea ja Jari ovat puhuneet lapsista vauvan
isosiskoina ja isoveljinä, ei puolikkaina. Vanhemmatkaan eivät ole –puolia, vaan Pajalat puhuvat
kasvattavista vanhemmista.
Jari koki jonkin verran ulkopuolisuutta kasvattajana ennen yhteisten lasten syntymää. Yhteisten lasten syntymä auttoi hänen mielestään yhteistä vanhemmuutta suhteessa kaikkiin lapsiin.
Perheen säännöt, esimerkiksi kotitöihin liittyvät, piti laatia jo suurperheen arjen sujuvuuden
vuoksi.
- Alkupuolella pidimme perhepalavereja, joissa käytiin läpi sääntöjä ja toiveita. Ikävaiheen mukaan lapsille on jouduttu myös selittämään erilaisia juttuja, kuten rahankäyttöä, kun joku lapsista
on saanut jotain uutta.
Rahankäyttö näytti lapsista erilaiselta, koska
Nean vuoroviikkoa asuvista lapsista ei maksettu
elatusmaksua. Jari taas maksoi lapsistaan elatusta entiselle puolisolleen, ja tämä raha oli tarkoitettu tiettyihin hankintoihin.
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Perheytyminen puhuttaa kursseilla
Nea ja Jari Pajala ovat Suplin aktiiveja, jotka ovat
toimineet vertaisohjaajina ja paikallistoiminnassa
Keski-Uudenmaan alueella. Aktiivijäsenyys alkoi
perhelomasta, jolle ei lopulta edes päästy lähtemään.
- Kun haimme ensimmäisen kerran perhelomalle, lapsille iski vesirokko juuri ennen loman
alkua ja se jäi väliin. Päätimme kuitenkin yrittää
toisen kerran, ja pari vuotta myöhemmin pääsimmekin Kuortaneelle Suplin perheleirille.
Leirin jälkeen Nea ja Jari hakivat vertaisohjaajakoulutukseen. He kokivat, että vertaisryhmien
vetäminen ja itsellekin hyvin tutuista teemoista
keskustelu voisi olla palkitsevaa työtä.
Nyt vetäjän rooli on työ- ja opiskelukiireiden
vuoksi tauolla, mutta Pajalat ehtivät vetää useita
viikonloppukursseja.
- Perheytymisen kysymykset nousevat usein
esiin kursseilla. Ihmiset kaipaavat esimerkiksi
varmuutta siitä, miten voi tai saa käskeä tai pyytää puolisonsa lasta, Nea Pajala kertoo.
- Vaikka mekin olemme hyvin perheytyneet,
huomaa silti, että toisen lapsen sotkut häiritsevät
enemmän kuin oman. Ne ovat pieniä juttuja, jotka
on tärkeä huomata itsessään ja tiedostaa omat
tunteensa.

Nea on vetänyt lähiseudulla myös uusperhekahviloita, matalan kynnyksen tapaamispaikkoja,
joissa usein on ollut myös järjestetty lastenhoito.
Uusperhetoiminta veti Neaa siinä määrin
puoleensa, että hän kouluttautui myös uusperheneuvojaksi. Tällä hetkellä hän kouluttautuu sairaanhoitajaksi ja toivoo voivansa hyödyntää uusperheosaamistaan joskus myös työssään.
Ero ja uusperheen muodostaminen olivat aikoinaan Nealle iso irtiotto lapsuudessa opitusta
arvomaailmasta.
- Minut oli kasvatettu siihen, että ydinperhe on
ainoa oikea vaihtoehto ja ero on kauhistus. Olen
joutunut kyseenalaistamaan ja uusimaan omia
ajatuksiani. Ajattelin, että haluan auttaa muita
samassa tilanteessa olevia ja hyödyntää omaa
kokemustani.

Isovanhempina yhdessä
Pajaloiden elämään tuli uusia rooleja, kun Jarin
vanhin poika Eetu tuli isäksi. Käytännössä Pajalat
ovat pikku Emilille isovanhempia yhdessä. Pojan
kaikki biologiset isovanhemmat ovat uusissa liitoissa, joten isovanhempia riittää runsaasti.

- Jos joku kysyy tarkennusta, selitän että Emil
on Jarin pojanpoika, mutta yleensä ei tarvitse.
Näen, että isovanhemmuus on isovanhempien
itsensä määrittelemää enemmän kuin vanhemmuus. Voi itse päättää, miten läheisen roolin ottaa, Nea miettii.
Kun uusperheen lapset yksi toisensa jälkeen
astuvat aikuisuuteen, tuntuu Neasta ja Jarista,
että tässä kävi lopulta hyvin. Oma tie ei ole ollut
täysin mutkaton ja perheterapiaakin on tarvittu,
mutta nyt perhe toimii.
- Koemme, että olemme onnistuneet lasten
kanssa. Niin ainakin haluamme ajatella.
Eräs perheterapian tuoma oivallus oli, että
vuorotyötä tekevien vanhempien ei tarvitse aina
olla kotona, kun on lasten tapaamisviikonloppu.
Työssäkäynti on osa normaalia elämää, johon
lapset solahtavat. Enää elämä ei pysähdy, kun
tapaavat lapset tulevat, vaan vanhemmat ovat
töissä, jos työvuorolista niin määrää.
Onnistumista perheenä voi myös päätellä
siitä, että lapset kokevat voivansa tulla Pajaloille vapaasti ja tuoda myös ystäviään käymään.
Eräänäkin iltana tuli iltamyöhäinen tekstiviesti,
jota seurasi pian pari autolastillista kotkalaista
nuorisoa iltakahville vanhempien keittiöön.
Elina Teerijoki

Jari Pajala harrastaa valokuvausta,
ja perhekuviakin on
kertynyt runsaasti.
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LAPSI ERON JÄLJILTÄ…
UUSPERHEEN PERHEYTYMISEN
KESKELLÄ
Uusperheen muodostaminen on aikuisten valinta, joka vaikuttaa
myös lapsiin. Miten kasvattaa lapsi parhaiten ohi erokarikkojen ja
tarjota hänelle turvallinen olo uusperheessä?

L

apsi on – niin ensiperheessään kuin uusperheessäkin - häntä hoitavien aikuisten varassa. Samalla lapsi on psyykkisesti sidoksissa
häntä kussakin perheessä hoitavien aikuisten
välisiin suhteisiin sekä aikuisten mielen sisältöjen
tunnemyrskyihin ja kykyyn selvitä elämänkaaren
kriiseissä.
Vanhempien erokriisin pitkittyessä ja ollessa riitaisa lapsen psyykkinen kuormitus kasvaa.
Vanhempien tulisi olla lapsen apuna, mutta voimat ja huomion viekin keskinäinen riitely.
Eron myötä, kun vanhat turvarakenteet murtuvat, alkaa selviäminen. Jotkut lapset reagoivat selkeästi ja avoimesti kysellen, protestoiden, itkien tai
muuten mielipahansa ilmaisten. Toiset lapset taas
kieltäytyvät puhumasta, vetäytyvät omiin oloihinsa
tai voivat jopa näyttää siltä, ettei ero vaikuta heihin ollenkaan. Reaktiot vaihtelevat lapsen temperamentin, tunnetaitojen, perheen tunnekulttuurin ja ympäristön rajoissa.
Ero on kuitenkin useimmiten lapsen elämän
suurin kriisi. Ero hajottaa sen, mihin lapsi on kasvanut, ja työntää lapsen, vanhempien valintojen
seurauksena, aivan uuteen ja outoon tilanteeseen.
Eron vaikutukset lapseen vaihtelevat hänen
ikänsä, sukupuolensa, sisaruuden ja ympäröivien
suojaavien tekijöiden mukaan. Esikoislapset tai
muuten emotionaalisesti sensitiiviset lapset saattavat jättää omat tarpeensa sivuun ja alkaa huolehtimaan pienemmistä sisaruksista tai jopa vanhemmasta / vanhemmista, joka on mahdollisesti
lamaantunut eron keskellä.
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Isommilla lapsilla kaveripiiri, harrastukset ja
muut kodin ulkopuoliset tapahtumat voivat tulla
erityisen tärkeiksi. Nuoren ollessa muualla, kodin
kuviot unohtuvat.
Lapsi saattaa ottaa itselleen myös ”ilopillerin”
roolin. Perheen ja erityisesti vanhempien ilahduttaminen tai hyvällä mielellä pitäminen voi tuntua
lapsesta jopa omalta velvollisuudelta eroon liittyvän surun ja murheen keskellä.

Erosta voi aueta onnellinen elämä
Jos vanhempien vanhemmuus säilyy erosta huolimatta turvallisena, ero voi olla kriisi, josta kasvaa
mahdollisuus onnellisempaan ja tasapainoisempaan elämään. Kun lapsi saa surra pois surunsa
perheen rikkoutumisesta, sitä ei tarvitse säilöä
mielen sopukoihin.
Toisinaan ero voi olla toki myös pelastus. Esimerkiksi perheessä, jossa on väkivaltaista vuorovaikutusta, ero voi olla lapsen näkökulmasta edes
hetkellinen hengähdyksen paikka tai ulospääsy
turvaan, jossa saa olla rauhassa.
Yli 70% lapsista löytää oman paikkansa muutaman vuoden sisällä erosta ja elämä tasaantuu.
Lapsi sopeutuu ja löytää oman paikkansa sitä
helpommin, mitä selkeämmin vanhemmat löytävät omat uudet rakenteensa sekä yhteisen uudenlaisen vanhemmuuden.

Ikävä kyllä näin ei aina käy. Tällöin on
huomattava, ettei ero itsessään ole suurin
kuormitus vaan vanhempien välinen riitely erityisesti sellainen riitely, jossa lapset ovat
paikalla tai kuulevat jatkuvasti toisen vanhemman puhuvan pahaa toisesta. Tällaisesta pitkittyneestä erosta johtuvat vaikutukset näkyvät lapsissa tyypillisimmillään
seuraavasti:
• sisäinen, usein epämääräinen ahdistus ja tunne-elämän muutokset (oma
tunne-elämän säätelykyky heikkenee ja
impulssireaktiot voimistuvat)
• emotionaalisen turvallisuudentunteen
väheneminen ja itsen varassa olevan
turvallisuusrakenteen vahvistuminen
(elämässä on selvittävä yksin, apua ei
koeta olevan tarjolla)
• ulkoiset käyttäytymisongelmat,
epäsosiaalinen käyttäytyminen
(myös vahva vetäytyminen omaan
maailmaan)
• mallin ottaminen vanhempien ongelmakäyttäytymisestä ja ongelmien
ratkaisutavoista
• kuormituksesta johtuva kognitiivisen
suoritustason lasku (koulussa tai harrastuksissa)
• fysiologiset reaktiot (mm. vatsakivut
tai pääsärky)
• ongelmalliset kaverisuhteet
On hyvä muistaa, että ero on aikuisten
valinta ja se harvoin tehdään pikaistuksissa. Vanhempien ja muiden läheisten
on tärkeä huolehtia omasta jaksamisestaan ja tunnekuormituksensa
purkamisesta kyetäkseen olemaan
perheen lasten tukena.
Kuuntelu, puhuminen, yhdessä tekeminen ja läsnä oleva kohtaaminen ovat niitä pieniä arkisia
tekoja, joilla jokainen aikuinen
voi olla rakentamassa lapsen
kanssa parempaa huomista.
Elämää on eron jälkeenkin.
Eroa voi ajatella autiomaavaelluksena, johon kannattaa ottaa
kaikille hyvät eväät mukaan.
Apua on saatavissa ja sitä
kannattaa hakea ajoissa.
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Erilaiset perheet ovat arkipäivää
Myös uusperhe syntyy aina aikuisten valinnan
pohjalta. Toisen tai molempien vanhempien mukana tulevat lapset eivät tee perheen syntymisestä valintaa. He vain sopeutuvat tilanteeseen,
kukin omalla tavallaan.
Lasten ikä on merkityksellinen uusperheeseen
sopeutumiseen vaikuttava tekijä. Pienet lapset hyväksyvät vanhempiensa uuden liiton paremmin.
Murrosikäisten on puolestaan todettu olevan hankala sopeutua uusperheeseen oman perheestä
ulos suuntautuvan kehitystehtävänsä johdosta.
Muualla asuvan vanhemman hyväksyntä ja positiivinen tuki helpottavat pääsääntöisesti lapsen
sopeutumista uuteen perhetilanteeseen.
Erilaisten perhemallien arkipäiväistymisen
myötä myös se on muuttunut, mitä pidetään normaalina perheenä. Yhteishuoltajuuden ja vuoroviikkoasumisjärjestelyiden yleistyttyä uusperheiden rakenne ei enää ole perustaltaan sama kuin
vuosikymmen sitten.
Aikaisemmin bonuslapset siirtyivät uusperheisiin äidin mukana, ja isän lapset lähinnä vierailivat
uusperheessä. Nyt uusperheeseen saattavatkin
muuttaa vain perheen isän lapset, eikä äidillä ole
lapsia. Uusperhe voi muotoutua myös sateenkaariperheeksi tai monikulttuuriseksi perheeksi. Uusparisuhteen ja -perheen haasteina onkin perheen
kasvuhistorian eriaikaisuus vanhempina sekä
lapsina, mutta myös kasvukulttuurien yhteen sopeutuminen.

Uusperheessä on lapsellekin etuja
Mitä lapsen elämään tuleva uusi aikuinen oikein
tuokaan tullessaan, hyvää vai pahaa? Toive vanhempien palaamisesta yhteen, jatkamaan alkuperäistä käsikirjoitusta, on lapsilla yleinen. Uusparin ja valmiina olevien lasten välille muodostuu

sisäänrakennettu ristiriita. Seurusteleva pari kaipaa yksityisyyttä läheisyyteen ja toisiinsa tutustumiseen, eikä bonuslasten läsnäolo tue tätä.
Uudelle vanhemmalle mahdollisesti tarjoutuva kurinpalauttajan rooli kasvatustilanteissa on
oikeastaan katala ansa, joka herättää lapsen katkeruuden: ensin uusi aikuinen vie vanhempani ja
perään työntää minut pois.
Lasten sopeutumisongelmien rinnalle on tärkeää nostaa esille myös uusperheen edut lapselle. Keskeisin etu lapsen näkökulmasta on moninaisten ihmissuhteiden rikastuttava vaikutus.
Uusperheen ilmapiiri saattaa parhaimmillaan
myös rauhoittaa ja normalisoida lapsen perhetilannetta eroon liittyvien ongelmien jälkeen. Jos
lapsi on ollut jommankumman vanhempansa tukija, uusperheen uuden aikuisen tulon myötä hän
mahdollisesti vapautuu elämään omaa elämäänsä.
Ehdottomasti merkittävin lapsen erosta selviämistä sekä perheytymistä auttavaksi koettu tekijä on hyvät ja turvalliset välit oman vanhemman
kanssa. Turvallisien välien koetaan helpottavan
myös uusperheessä syntyvissä ristiriitatilanteissa
rauhoittumista sekä luottamusta siihen, että ei jää
yksin. Kokemus siitä, että oma vanhempi näkee
ja huomaa lapsen, on tärkeä. Läheisyyden ja hellyyden tarve ei häviä ikävuosien myötä, vaikka
muuttaakin muotoaan.
Uusperhettä voi kuvata uudeksi mahdollisuudeksi onneen, mutta samalla se on luopumista
vanhasta ja jopa etääntymistä entisistä tärkeiksi
koetuista ihmisistä.
Elämä on rouheaa; välittäminen ja huolehtiminen taas on liimaa, joka pitää sen koossa. Voimia
arkeesi!
Kirsi Heikinheimo
Kirsi Heikinheimo on Suomen uusperheiden liiton toiminnanjohtaja sekä parija perheterapeutti

P

erheiden säännöt ja perhepalaverit ovat monessa uusperheissä tuttuja. Se, mihin ensiperheissä kasvetaan asia kerrallaan yhdessä opettelemalla, tapahtuu uusperheessä nopeutettua tahtia monta asiaa päällekkäin. Erilaiset ajatusten ja tunteiden ilmaisujen tavat
saattavat luoda väärinymmärrysten umpisolmuvyyhdin. Oletusten ja uskomusten vyyhdin, jossa kukaan ei enää tiedä mistä mikin alkoi.
Toistemme tunteminen on yhteisen ymmärryksen mahdollistaja. Kuten olen joidenkin asiakasperheideni kanssa toteuttanut, keittiöön jääkaapin oveen tai omien huoneiden oviin voisi pilke
silmäkulmassa koota yhdessä manuaalit: ”Ohjekirja Minusta – jotta ymmärtäisit ja tulisit kanssani paremmin toimeen”.
Hyviä teemoja yhteisen tutustumisen hetkissä voivat olla esimerkiksi:
• Mitkä asiat tuottavat minulle iloa?
• Minkälaiset tilanteet ovat minulle helppoja?
• Mitkä asiat ovat minulle vaikeita?
• Mikä helpottaa oloani, jos ahdistaa tai olen ärtynyt?
• Minkälaisia onnistumisen hetkiä on tavallisissa päivissäni?
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Huoltajuus, elatusvelvollisuus ja tapaamisoikeus menevät helposti
sekaisin, sanoo juristi Suvi Poutiainen.

J

uristi Suvi Poutiainen on perheoikeuden
asiantuntija Suplin uudesta yhteistyökumppanista Lakiasiaintoimisto Pro Laki
oy:sta.
Poutiainen on työskennellyt pitkään perheoikeuskysymysten parissa. Hän teki aikoinaan lopputyönsä lastensuojelulain
uudistuksesta, ja työskenteli valmistumisensa jälkeen jonkin aikaa
lastenvalvojana sekä hallinto-oikeudessa lastensuojeluasioiden
parissa.
Pro Laki oy:ta hän oli perustamassa noin kahdeksan vuotta sitten.
- Työssämme tulee kattavasti esiin lapsioikeuden kenttä. Etenkin huoltoon, tapaamiseen ja elatusasioihin liittyvät
kuuluvat tyypillisesti työnkuvaan.
Suplille Poutiainen tuottaa
uusperheneuvojakoulutuksen lakiosiot, joissa käsitellään esimerkiksi,
mitä huoltajuus terminä merkitsee.
Lapsen huoltaja on henkilö, joka
vastaa lapsen hoidosta, kasvatuksesta ja
muusta huolenpidosta ja tekee lasta koskevat
tärkeät päätökset. Huoltajina voi toimia molemmat vanhemmista tai toinen vanhemmista yksin.
Joskus lapsella voi olla myös oheis- tai sijaishuoltaja. Uusperheissä kysymykset sosiaalisen vanhemman oheis- tai sijaishuoltajuudesta herättävät paljon kysymyksiä.

Poutiainen on havainnut, että termien huoltajuus, tapaamisoikeus ja elatusvelvollisuus sisältö
menevät ihmisillä helposti sekaisin ja niiden merkitykseen liittyy paljon vääriä käsityksiä.
- On hyvin yleinen väärä uskomus, että huoltajuus ja tapaamisoikeus kytkeytyisivät
suoraan toisiinsa. Lapsella on tapaamisoikeus vanhempaansa myös silloin, kun tämä ei ole lapsen huoltaja, Poutiainen tähdentää.
Vuoroviikko puuttuu vielä
laista
Lain perusteella vanhemmilla on elatusvelvollisuus lapsiaan kohtaan. Vanhemmat
vastaavat lapsen elatuksesta
elatuskykyjensä mukaisessa
suhteessa ja se vanhemmista,
jonka luona lapsi ei virallisesti
asu, on velvoitettu maksamaan
elatusapua vanhemmalle, jonka
luona lapsi asuu. Lapsen kanssa
asuva vanhempi puolestaan täyttää
elatusvelvollisuutensa maksamalla lapsen kulut.
Elatuksessa huomioidaan luonapitovähennys,
mutta etenkin vuoroviikkoperheille on haastava
löytää nykyisen lainsäädännön puitteissa oikeudenmukaisia ratkaisuja.
Monessa uusperheessä lapset käytännössä asuvat yhtä paljon kummankin vanhemman
kanssa. Suomen lainsäädäntö ei kuitenkaan vielä tunnista tilannetta.
- Esimerkiksi etävanhemmaksi merkityn vanhemman asumistuen kriteereissä ei nyt huomioida lapsia lainkaan. Muissa Pohjoismaissa vuoroviikkoasuminen on jo huomioitu laissa, Suvi
Poutiainen sanoo.
- Lainsäädäntö on uudistettu viimeksi yli 30
vuotta sitten, jolloin yleisin tapaamismalli oli, että
lapset näkivät etävanhempaansa vain joka toinen
viikonloppu. Nykyperheet tekevät toisenlaisia ratkaisuja.
Elina Teerijoki

Suplin Kirsi Heikinheimo
ja Pro Laki oy:n Suvi Poutiainen
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Leskiperhe perheytyy
omalla tavallaan
Vuonna 2011 jäin yllättäen
leskeksi ja kahden pienen
lapsen yksinhuoltajaksi.
Löysin silloin itseni aivan
uudenlaisten haasteiden
keskeltä.

N

äiden haasteiden voittaminen näyttäytyy minulle
ensisijaisesti omien lasteni hyvinvoinnin kautta ja uudenlaisena henkisenä kasvuna. Nykyään olen niin sanottu
entinen leski eli olen avioitunut
uudelleen ja elän uusperheessä.
Uusperhettä on tutkittu jo
paljon, samoin leskeyttä ja surutyötä. Entä jos otetaan käsittelyyn uusperheiden perinteiset
ongelmat ja lisätään niihin leskeyden haasteet? Perinteisen
uusperheen ja leskiuusperheen
ongelmia ei voi täysin verrata
keskenään, vaan kyse on erilaisista tilanteista ja lähtökohdista.
Huomasin, että uusperhekirjallisuudessa leskien uusista
parisuhteista mainittiin vain sivulauseessa, jos ollenkaan. Halusin korjata tämän epäkohdan.
Uusperheneuvojakoulutuksen
lopputyötäni varten haastattelin entisiä leskiä selvittääkseni,
mitä haasteita leskeys tuo uuteen parisuhteeseen.

12

Suru kulkee mukana

Perheytyminen ja parisuhde

Lesken puolison kuoleman
olosuhteet määrittelevät sen,
millainen suru lesken mukana
kulkee ja kuinka suuren aukon
se elämässä täyttää.
Pitkään sairastaneen puolison kuolema voi olla helpottava
tekijä. Kuoleman kautta ihminen voi päästä irti väkivaltaisesti puolisostaan. Itsemurha taas
voi synnyttää leskessä suurta
syyllisyydentunnetta, joista itsensä irti repiminen saattaa
olla haastavaa.
Uuden parisuhteen kynnyksellä on tärkeää, että syyllisyydentunne on jäänyt taakse.
Surua ei kuitenkaan tarvitse
paeta, vaan sen kanssa on tehtävä sovinto.
Ajan myötä lesken pitää
hyväksyä suru oman persoonansa osana, joka ei enää ole
läsnä painolastina arjen joka
hetkessä. Surusta muodostuu
luonnollinen osa lesken elämää, ja se kulkeutuu mukana
myös uuteen parisuhteeseen.

Perinteisessä uusperhetilanteessa uuspari saattoi liittoutua yhdessä ex-puolisoa vastaan. Yhteisrintama lujittaa
uuden pariskunnan suhdetta ja
antaa heille yhteisen vihollisen.
Lesken edesmennyttä puolisoa ei kuitenkaan saa vihata.
Tämä menneisyyden haamu
on leskiuusperheessä koko
ajan läsnä. Lesken uusi puoliso
joutuu vastakkain ylivoimaisen
vastustajan kanssa: kuolleen
enkeliäidin tai -isän kanssa ei
voi kilpailla eikä kommunikoida.
Menneisyys kulkee lesken
mukana uusperheen arjessa.
Vaarana on, että lesken uudessa parisuhteessa aiheesta
muodostuu tabu, vaikka lasten
takia edesmenneen vanhemman muistoa on pidettävä yllä.
On tärkeää, että kuolleen
puolison lapsille pidetään yllä
niin sanottua symbolista vanhemmuutta. Yleensä tämä
onnistuu parhaiten kertomalla
tarinoita ja tukemalla avointa keskusteluilmapiiriä liittyen
kuolleeseen isään tai äitiin.

Lesken tehtävä on tukea
uutta puolisoaan, kuunnella
häntä ja vastaanottaa myös
kielteisiä tunteita. Tämä luo
jännitettä parisuhteeseen.
Leski tuntee voimattomuutta kuunnellessaan uuden puolisonsa ahdistusta. Hän haluaa auttaa, mutta ymmärtää,
että tilanteelle ei voi mitään.
Parisuhde toimii vain, jos uusi
kumppani hyväksyy lesken perhehistorian luonnollisena osana omaa uutta parisuhdettaan.
Useimmat leskien kumppaneista ymmärtävät, että menehtyneestä kumppanista on
puhuttava lasten vuoksi. On
silti ymmärrettävää, että tämä
saattaa olla lesken kumppanille
raskasta. Parisuhteessa tätä ei
saa aliarvioida, vaan on luotava
ilmapiiri, jossa näillekin tunteille
annetaan tilaa ja ymmärrystä.
Tunnetaidoilla on tässä merkittävä rooli.

Riittämättömyys aina läsnä
Kuten kaikki bonusvanhemmat,
myös lesken uusi kumppani voi
kokea paineita vanhemmuudestaan suhteessa bonuslapsiin. Surevan bonuslapsen ja
parisuhteen välissä keinottelu
kuluttavat helposti bonusvanhemman tunnevarastot loppuun.
Tilanteen voi pelastaa avoimella kommunikaatiolla ja parisuhteen hyvinvoinnin varmistamisella. Aikuisten yhteinen aika
on tässä tärkeää. Yhteinen aika
voi tosin osoittautua haasteeksi, koska leskiuusperheellä ei
ole etävanhempaa, joka ottaisi
lapset hoitoon.
Haastattelemani
leskien
kumppanit puhuivat riittämättömyyden tunteen lisäksi mustasukkaisuudesta ja epäilyistä:
oliko lesken rakkaus uutta puolisoa kohtaan aitoa, vai onko

uusi puoliso vain laastari?
Tämä ajatusmalli on erityisesti läsnä leskiuusperheen
alkuvaiheessa. Lesken suru ja
kaipaus saattaa olla hämmentävää hänen uudelle puolisolleen. Suru ei kuitenkaan tarkoita, ettei leski rakastaisi uutta
kumppaniaan.

Lesken alistunut asema
”Oletko sinä nyt varma, että
haluat tähän suhteeseen… ymmärrätkö sää mitä minä kuljetan mukanani?”
Leskeys on taakka, jota ei
haluaisi toisen kannettavaksi.
Erityisesti kysymys kertoo siitä,
että lesket eivät aina pidä itseään hyvänä seurustelukumppanina.
Lesken alistunut asema luo
vääränlaisen
alkuasetelman
parisuhteelle. Jos uusi kumppani samaan aikaan epäilee
parisuhteen tunnepohjan ja
rakkauden aitoutta, lähtökohdat ovat haastavat. Olennaista
on, miten kumppani käsittelee
kuolemaa ja minkälainen suhde hänellä siihen on.
Tällaisessa tilanteessa leski
usein unohtaa omat tarpeensa tasapuolisena kumppanina
ja panostaa vain puolisoonsa.
Jos tilanne jatkuu, leski voi löytää itsensä kaipaamasta kumppaninsa huomiota korostetusti,
koska jätti omat tarpeensa toissijaisiksi parisuhteen alussa.
Tämä voi johtaa katkeruuteen.
Perheytymisen kannalta puolisoiden tasa-arvoisuus on ehdottoman tärkeää.

vaalia parisuhdetta enemmän.
Toisille positiivinen muutos oli
merkitykseltään isompi kuin
toisille, mutta jokainen kertoi
jonkinasteisesta positiivisesta
kasvukokemuksesta.
Tähän liittyy ajatus siitä, että
kokemustensa vuoksi lesket
olivat entistä vahvempia ja viisaampia ihmisiä. Tällä kasvutarinalla on suuri merkitys myös
lesken uuden perheen perheytymisessä.
Tarinan sisäistäminen merkitsee vapautumista surusta ja
syyllisyydestä. Tämän vapautumisen myötä leski voi uudessa parisuhteessaan asettaa
omat tarpeet etusijalle ja elää
myös itselleen.
Petteri Salonen
Petteri Salonen on Porissa
työskentelevä työnohjaaja ja
terapeutti.

Surusta perheytymiseen
Haastatteluissa kaikki haastattelemani lesket kertoivat, että
he kokivat olevansa nyt puolisoina vahvempia ja osaavansa
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Uusperheneuvojat kartalla
Supli on tähän mennessä
kouluttanut 251 uusperheneuvojaa,
ja lisää koulutetaan vuosittain.
Koulutetun uusperheneuvojan
voit kohdata monenlaisissa
työpaikoissa – esimerkiksi
perheneuvolassa, terapeutin
vastaanotolla, järjestössä tai
vaikkapa koulussa. Mitä eväitä
uusperheneuvojakoulutuksesta
otti mukaansa terapeutti, entä
perheneuvolan
sosiaalityöntekijä?

Vuodesta 2015 alkaen
uusperheneuvojia
on valmistunut seuraaville alueille:
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Satakunta
Pohjanmaa
Päijät-Häme
Etelä-Karjala
Pohjois-Savo
Keski-Suomi
Lappi		
Pohjois-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Kainuu

Koulutus auttoi erikoistumaan uusperheiden tukemiseen

U

usperheneuvojakoulutuksen monipuolisuus
teki vaikutuksen perheterapeutti Anne
Huolmaniin.
Anne Huolman pitää perheterapeutin ja uusperheneuvojan vastaanottoa Väestöliiton terapiapalveluissa Helsingissä sekä yksityisillä lääkäriasemilla pääkaupunkiseudulla. Hän tekee
uusperheneuvontaa sekä pari-, perhe- että yksilöterapiaa. Huolmanin asiakkaista reilu puolet on
pareja, ja heistä taas noin puolet uuspareja.
Uusperheneuvojakoulutukseen Huolman hakeutui vuonna 2015, kun oli ollut yhteydessä Suomen Uusperheiden liittoon ja keskustellut tuolloisen toiminnanjohtaja Pekka Larkelan kanssa
koulutuksesta.
- Koulutuksen sisällöt kolahtivat heti. Kun pääsin mukaan, koulutuksen aikana voimakkaan vaikutuksen tekivät kouluttajien huikea ammattitaito
sekä sisältöjen monipuolisuus ja syvällinen käsittely, Anne Huolman kertoo.
Uusperhemaailma monine kiemuroineen
avautui koulutuksen kautta kattavasti. Huolmanin
mukaan osallistuminen uusperheneuvojakoulutukseen on myös muokannut hänen työnkuvaansa: hänellä on nykyisin selvästi enemmän uus-
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perheellisiä asiakkaita.
- Olen myös huomannut, etten ennen osannut
ollenkaan tarpeeksi auttaa uuspareja heille tyypillisissä ongelmissa. Koulutus on tarjonnut tietoa
ja antanut hyviä työkaluja moniin uusperheiden
haasteisiin ja niihin yleisesti liittyvien vaikeiden
tunteiden kuten ulkopuolisuuden tunteen käsittelyyn, Huolman sanoo.
Hänen mielestään työ uusparien kanssa on
todella mielekästä.
- Rakastan työtäni uusperheneuvojana. Uusparien kanssa on kiva työskennellä, sillä he ovat
usein hyvin motivoituneita hakemaan apua. Elämän realiteetitkin ovat uusperheellisillä usein ensipareja paremmin hallussa.
Moni uuspari tulee neuvontaan tai terapiaan jo
varhaisessa vaiheessa. Tietoa ja työkaluja haetaan myös ennen kuin ongelmia ilmenee, sillä
halu saada suhde toimivaksi on vahva.
- Perheeseen ja parisuhteeseen liittyvät asiat
ja tunteet voivat olla ja ovatkin usein raastavia,
mutta ei uusperhe-elämä suinkaan ole pelkkää negatiivista. Uusperheissä on myös paljon
rakkautta, toimivuutta ja elämän rikkautta Anne
Huolman sanoo.

Uusperhetietoa jo neuvolassa

R

aision perheneuvolassa sosiaalityöntekijänä työskentelevä Katja Kurjenrauma
kävi uusperheneuvojakoulutuksen vuonna
2013. Hän oli itse kiinnostunut uusperheteemasta, ja myös kaupunki työnantajana näki koulutuksen hyödyt.
Kurjenrauma kuvaa koulutusta avaavaksi
ja oivalluksia tuottavaksi. Uusperhedynamiikka
avautui uudella tavalla. Parhaiten itse koulutusjaksosta jäi mieleen psykodraamajakso.
- Psykodraamassa asiat tulivat hyvin lähelle ja
siinä pääsi kiinni erilaisiin rooleihin. Tunnetasolla
joitain omiakin asioita lähti liikkeelle. Olin miettinyt
etukäteen, miten koen psykodraaman, mutta se
sopi koulutukseen hyvin, Kurjenrauma kertoo.
Hänen mukaansa koulutus antoi myös eväitä
terapialähtöiseen ajatteluun, vaikka hänen oma
työnkuvansa ei terapiaa olekaan.
Lopputyökseen Katja Kurjenrauma teki yhdessä lastenneuvolassa työskentelevän Elina Ketolan kanssa Meidän perhe – uusperhe –nimisen
opaskirjasen, jota jaetaan neuvolan asiakkaille.
Hän on käynyt myös kouluttamassa neuvolahenkilökuntaa uusperheteemoista.

- Neuvolat ovat perheneuvolan tärkeitä yhteistyökumppaneita, ja mielestäni on tärkeää, että
neuvolalla on välineitä uusperhekysymysten käsittelyyn. Esimerkiksi uusperheen ensimmäistä
yhteistä lasta odottaessa voi olla jo hyvä tietää,
mitä saattaa olla tulossa.
Nykyisin Kurjenraumalle ohjautuu entistä
enemmän uusperheellisiä asiakkaita. Hänellä on
myös perheasioiden sovittelijan koulutus.
- Sukupuun tyyppinen perhekartta on hyödyllinen työkalu asiakastyössä. Sen avulla asiakkaat
voivat paremmin paikallistaa itsensä ja asemansa
omassa perheessään, ja sen avulla voi myös keskustella teoreettisemmin uusperheasioista.
Saadessaan tietoa moni asiakas helpottuu: tämähän on ihan kuin meidän perheessä.
Katja Kurjenrauma sanoo, että kunnan palvelut ovat tärkeä kanava tiedon leviämisessä.
Perheneuvolan työ ja osaaminen tavoittaa myös
perheitä, jotka eivät todennäköisesti hakeutuisi
yksityisen sektorin avun piiriin. Asiakkaita ohjautuu perheneuvolaan koulujen, päiväkotien ja neuvoloiden kautta tai varaamalla ajan itse.
- Meillä on matala kynnys, ja teemme myös
ennaltaehkäisevää työtä, Kurjenrauma sanoo.

UUSPERHENEUVOJIEN ILMOITUKSIA:
Birgitta Strandberg-Rasmus
Pohjanmaan alueella,
Kokkola-Seinäjoki-Vaasa
kielet: ruotsi, suomi
040 3100 485 ja 0400 269 574
birgitta.strandberg-rasmus@evl.fi

Maippi Huuskonen
Perheterapia, uusperheneuvonta
kieli: suomi
Rauhankatu 14b B, 20100 Turku
040 686 5005
maippi.huuskonen@gmail.com

Anne Huolman
Helsinki, Espoo, Vantaa
Uusperheneuvonta- ja terapiapalvelut Anne Huolman
kieli: suomi
040 350 5474
anne.huolman@gmail.com
fb: Uusperheneuvonta- ja terapiapalvelut Anne Huolman

Terapia- ja hyvinvointipalvelu Tulenkantajat
Teljänkatu 8a6, Pori
Virpi Hopeakangas
Ratkaisukeskeinen terapeutti, uusperheneuvoja
0400 537 949
virpi.hopeakangas@gmail.com
Petteri Salonen
Ratkaisukeskeinen terapeutti, uusperheneuvoja
040 755 6631
tmi.petteri.salonen@gmail.com

Anne Fast
Turku ja ympäristökunnat
Tmi Anne Nylund/Anne Fast
kielet: suomi, englanti
Sibeliuksenkatu 3, 3. Krs
20100 Turku
044 298 0076

Pauliina Flang
uusperheneuvonta, seksuaaliterapia
Helsinki
kielet: suomi, englanti
www.pauliinaflang.fi

Naantalin lapsiperheiden sosiaalipalvelut
perhetyöntekijä/uusperheneuvoja
Anna-Kaisa Kortelainen
kieli: suomi
puhelinaika keskiviikkoisin klo 10-11
044 417 1281
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Vaellukselta luontoelämyksiä
ja parisuhdeaikaa
Pallastunturi kutsuu uuspareja taas heinäkuussa,
kun uusperhevaellus saa jatkoa.

J

ylhää luontoa, oma rakas vierellä ja muutenkin mukavaa seuraa. Suplin ensimmäinen
uusperhevaellus toteutettiin Raattamassa
Pallastunturin maastossa viime kesänä, ja hyvän
palautteen vuoksi vaellus uusitaan tänä kesänä.
Vaellusta vetäville Janne ja Sari Taipaleelle
Pallaksen seutu oli aiemmista vierailuista tuttua.
He ovat Suplin vertaisohjaajia, jotka ovat pitäneet
viikonloppukursseja myös tavallisemmissa ympäristöissä.
Uusperhevaelluksen idea syntyi, kun Taipaleet osallistuivat samantyyppiselle vaellusleirille toisaalla. Ajatus jäi kytemään, sillä luonto on
voimakas elementti, joka auttaa rentoutumaan ja
irtautumaan arkikuvioista.
- Pallaksen seutu tuntureineen, järvineen ja
luontopolkuineen tarjoaa erinomaiset puitteet parisuhdeviikolle, Janne ja Sari Taipale sanovat.
Kurssilla käsitellään uusperheelle keskeisiä
teemoja ryhmän toiveiden mukaan. Parisuhteen
hoitaminen ja vahvistaminen ovat kuitenkin kurssin ytimessä.
- Jokaisella päivällä on oma teemansa ja retkikohteensa. Teemaa käsitellään vaihtelevin ta-

Uusperhevaellus sopii pareille,
jotka haluavat hoitaa, huoltaa
ja päivittää parisuhdettaan.
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voin, sekä puolison että vertaisten kanssa, Janne
Taipale kertoo. Ajatukset hautuvat ja jalostuvat
mukavasti yhdessä kulkien, nuotiolla nokipannukahvin lomassa ja kannonnokassa istuen.
Päiväretkien kohteiksi on valittu tuntureita ja
autiotupia. Yksi yö vietetään laavulla Pallasjärven
toisella puolen. Päätukikohtana toimii Porotilamajoitus Autto, jossa majoitutaan pienissä paritaloissa, jokainen pari omassa päädyssään. Vaelluksen hinta kattaa kaikki kulut paikan päällä.
Koska päivämatkat ovat maltillisia, ei osallistujien tarvitse olla kokeneita vaeltajia. Hyvä peruskunto riittää.
- Pääasia on, että osallistujat ovat mieleltään
virittyneet ainutkertaisen luonnon kohtaamiseen
ja parisuhteen hoitoon, Janne Taipale sanoo.
				

Elina Teerijoki

Juttua kirjoitettaessa uusperhevaelluksella on
vielä tilaa. Ilmoittaudu osoitteessa www.supli.fi/
ilmoittautumiset. Vaelluksen hinta on jäsenille
500€/pariskunta ja ei-jäsenille 550€/pariskunta.

Parisuhdeviikon antia,
kokemustarina

P

allasjärvi. Kristallinkirkas tunturijärvi kannattelee suurta lauttaa,
joka kuljettaa ryhmän järven
toiselle puolelle. Olemme keskellä
jylhintä Tunturi-Lappia. Hiljaisuuden
rikkoo vain laineiden liplatus ja puheensorina.
Yöpyminen avotulen ääressä
elämän ja parisuhteen kiemuroita
miettien jättää sieluun jäljen. Tätä
tunnelmaa on mukava muistella
myöhemmin. On arvokasta ja ainutkertaista olla jakamassa luottamuksellisesti omaa elämää ja parisuhdetta vertaisten kanssa.
Tarinatuokio yöttömässä yössä
nuotion äärellä keskeytyy, kun poroisäntä järjestää mieliinpainuvan
yllätyksen. Koko viikon ja laavuyön
kruunaa lauttasaunan viipyilevän
napakka mutta lempeä löyly. Kymmenasteinen Pallasjärvi sulkee kehon syleilyynsä. Tänne haluamme
palata - yhdessä.

17

Chat-ohjaajat auttavat
mutkattomasti

S

upli ja Väestöliiton Perheaikaa.fi kouluttivat viime vuonna 13 nettivertaisohjaajaa,
jotka ovat ohjanneet jo lukuisia, kertaluontoisia uusperheteemaisia chat-keskusteluja.
Nettivertaistuki löysi Suplissa heti paikkansa ja
osallistujia chatteihin on ollut varsin mukavasti.
Supli haluaa tarjota mahdollisuuden anonyymiin
vertaiskeskusteluun myös sellaisille uusperheellisille, jotka eivät syystä tai toisesta voi tai halua
osallistua face-to-face-tapaamisiin.
Bonusäitiys, miesnäkökulma uusperheessä,
teinit, ulkopuolisuuden tunne, ilkeä äitipuoli -myytti, yhteisen lapsen hankinnan pohdinnat, oma tilan rajaaminen... Uuspari Ville ja Jenni listaavat
teemoja, joista heidän ohjaamissa uusperhe-chateissa keskustellaan. Monet chattien keskustelut
koskettavat myös pariskunnan omaa elämää.
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Jennin ja Villen perheeseen kuuluu heidän
lisäksi yksi lapsi ja kaksi koiraa. Kiireisen arjen
keskellä chattien ohjaaminen tuntuu helpolta ja
mutkattomalta tavalta toimia Suplissa vapaaehtoisena ja samalla saa itsekin vertaistukea.
”Tuntuu myös hyvältä, kun chatissa ihmiset
saavat helpotusta omaan elämään tai uusperheen herättämiin tunteisiin” Jenni kertoo. Ville
kokoaa: ”Kyllä se on vertaistuki ja siitä saatavat
hyödyt molemmin puolin. Myös halu olla mukana
ja luoda ihmisille tietoisuutta asiasta ja Suplista.”
Kysyimme Jennin ja Villen perheen omaa arviota siitä, mikä eläinlauma kuvastaisi parhaiten
heidän perhettään ja miksi. Jälkikasvulta vastaus
tuli nopeasti; meidän perhe on apinalauma, sillä
perheessä nauretaan paljon. Ville ja Jenni myöntyvät itsekin nauraen kuvailuun.
Tämän pohtimiseen haastamme myös teidän
perheen yhteiseen keskusteluun. Jos teidän perhe olisi jokin eläinlauma, mikä se olisi ja miksi?
Elisa Jyllikoski

Asiaa
alueilta
Turku starttaa
paikallistoimintaa

K

oska Suplin toimisto on Turussa, on turkulainen uusperheiden paikallistoiminta
jäänyt joskus hiukan valtakunnallisen liiton
varjoon. Paikallistoimintaa oli viimeksi muutama
vuosi sitten, mutta Turun seudun uusperheelliset
ry. on heräilemässä hetken kestäneiltä talviuniltaan.
- Olemme sitoutuneet aloittamaan paikallistoiminnan uudelleen ja panostamaan työhön, sanoo
yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Petri Rainio.
- Tulossa on vuoden rutistus. Katsotaan, saadaanko väki liikkeelle.
Turun seudun uusperheelliset ry tarjoaa vuoden mittaan avoimia tapaamisia noin kerran kuukaudessa. Tarkoitus on,
että aina kun hallitus kokoontuu päättämään tai
suunnittelemaan, tarjotaan myös uusperhekahvit kaikille kiinnostuneille.
- Emme mitenkään
korosta hallituksen kokoontumista, vaan painopiste on yhdessä suunnittelemisella ja tekemisellä.
Nyt ajankohtaista on
kesätapahtuman suunnitteleminen. Ajatuksena
on tehdä perhekeskeinen matalan kynnyksen
tapaamispäivä,
jossa
yhdistyisi piknik ja jokin
paikallinen
retkikohde.
Toukokuuksi yhdistys on
sopinut, että Suplin toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo tulee pitämään
alustuksen parisuhdeaiheiseen teemailtaan.

Turun seudun uusperheelliset ry:llä on yli 80
jäsentä. Kutsut uudelleen viritettävään toimintaan
lähtevät kaikille heille – ja muillekin, sillä nykyisin on helppo tavoittaa mahdollisia kiinnostuneita
sosiaalisen median avulla. Yhdistyksen Facebook-sivuilta voi tarkistaa tapaamisten aikataulut
ja paikat.
- Kun ilmat tästä lämpenevät, kokeilemme
mielellämme ulkoilmatapaamisia. Olisi mahtavaa
saada toimintaan uusia ihmisiä, Rainio sanoo.

19

Lähettäjä
Suomen Uusperheiden Liitto ry,
Läntinen Pitkäkatu 33,
20100 Turku

2

5 tärkeää asiaa
mitä sinun on hyvä tietää
jokaisesta perheesi jäsenestä
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1.

Mikä on hänen lempiruokansa?

2.

Millainen musiikki antaa hänelle hyvää,
positiivista energiaa?

3.

Minkälainen lohdutus tuntuu hänestä hyvältä,
kun hän on allapäin?

4.

Minkälaisista perheen yhteisistä hetkistä hän pitää?

5.

Mistä hän unelmoi?

