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esä on hurahtanut taas vauhdilla ohi! Suuntaamme täällä
Suomen Uusperheiden Liitto ry:ssä kohti syksyä ja uusia
vapaaehtoistemme vetämiä kursseja jäsenillemme. Meillä
Suplissa on toiminta käynnistynyt elokuusta osittain vanhoin ja
osittain uusin voimin. Vanhoina tuttuina ovat toiminnanjohtajamme Kirsi Heikinheimo sekä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorinamme Elisa Jyllikoski. Lisäksi toimistossa jatkaa nyt vakituisena järjestösihteerinä Päivi Tikkanen. Uusimpana lisäyksenä,
elokuun alusta, on toimeliaaseen tiimiimme liittynyt vuodeksi
mukaan Anette Bremer, joka toimii mukanamme niin avustavissa
toimisto- kuin muissakin tehtävissä.
Lehden ilmestyttyä on 16.9. juhlittu Stepfamily Day jo ehtinyt
hurahtaa ohitse. Järjestimme päivän juhlintaa varten some-kampanjan, jonka tuotoksia voit käydä katsomassa vielä jälkeenkin
päin Suplin virallisilla Facebook-sivuilla Tapahtumat-osiossa.
Voimaannuttavaa syksyä kaikille jäsenillemme,
Kirsi, Elisa, Päivi ja Anette
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yksyn kuulaat aamut ovat tulleet ja arjen tuttu poljenta on jo
vauhdissa. Arkea voidaan ajatella kesän poikkeustilan jälkeen
myös tuttuna ystävänä omine rutiineineen. Syksy on usein hyvin energistä aikaa. Akut on toivon mukaan ladattu ja olemme valmiita
tarttumaan haasteisiin.
Ilmassa on yhteiskunnallisesti monta uusperheille tuttua arkista teemaa. Yksi suuri, meneillään oleva uusperheitäkin koskettava haaste,
on ollut Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön
uudistaminen. Miten esimerkiksi lapsen vuoroasumisen tukeminen
ja kahdessa kodissa kirjoilla oleminen mahdollistuisivat tulevaisuudessa? Entä kuinka mahdollistaa lapselle muiden kuin biologisten
vanhempien tapaamisoikeus eron jälkeen? Bonusvanhemmat ovat
usein lapsille merkittäviä turvallisia arkiaikuisia, joiden katoaminen
läheisyydestä jättäisi tyhjiön. Vaikeistakin asioista on tärkeä puhua
yhdessä. Suomen Uusperheiden liitto on ollut mukana välittämässä
arjen rakenteellisia epäkohtia Huolto- ja tapaamisoikeuslain kokonaisuudistus -seurantatyöryhmälle. Kooste seurantaryhmän työstä tulee
ilmestymään syksyn aikana. Seuraavana työnalla on Perhevapaamallin uudistustyö.
Kädessäsi oleva Supliikki käsittelee uusperheissäkin tärkeää teemaa, taloutta. Vaikka raha mielletään tekniseksi ja tarpeelliseksi turvarakenteelliseksi, se herättää meissä paljon tunteita ja oletuksia.
Toisen taustan ja rahankäytön historian ymmärtäminen ei ole ensimmäisiä keskustelunaiheita uusperhettä perustaessamme. Talousasiat
ovat perheessä kuitenkin yhteisiä. Avoimuus on tärkeää niin rahasta
puhuttaessa kuin talouden suunnittelussakin. Ennakoimalla ja tekemällä isot taloudelliset päätökset yhdessä, vahvistetaan sekä yhteen
hiileen puhaltamisen, että toimijuuden tunnetta perheen vastuullisilla
aikuisilla. Aina kaikki ei mene hyvistä suunnitelmista huolimatta kuin
Strömsössä. Rahasta ja toimintamalleista on hyvä oppia puhumaan.
Rakenteiden ja rutiinien tehtävänä on tuoda meille turvallisuutta. Hyvin
toimiessaan ne säästävät energiaa, kun ei tarvitse miettiä mitä tehdä
seuraavaksi.
Loppuvuoden hämärissä illoissa kynttilöille on käyttöä. Silloin on hyvä hetki
pysähtyä, vaikkapa muistelemaan mitä
kuluvaan vuoteen on mahtunut. Kerätä yhteisiä hyviä muistoja kuin klapikasaa pakkasiltojen varalle. Jos olit mukana kevään
Parisuhde -risteilyllä, voit etsiä kuvaasi pusukollaasista. Mikäli et ollut… varaa paikkasi seuraavaan. Herätä aistisi…. elämä
on tässä. Rosoisen makuisena, mutta riittävän tärkeänä huolehtia.
Onnellisen ja tasapainoisen arjen asialla

Kirsi Heikinheimo
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Uusperheen sisällä saattaa yhdellä
lapsista olla erilaiset taloudelliset
olot kuin toisilla. Miten uusperheiden sisäisiä taloudellisia eroja pitäisi käsitellä?
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usperheen vanhemmilla on yleensä toive, että
lapset olisivat keskenään tasa-arvoisia. Jos yksi saa
jotain kivaa, sitä koetetaan järjestää toisillekin. Kuitenkin uusperheen ominaislaatuun kuuluu
se, etteivät vanhemmat pysty
vaikuttamaan kaikkeen, kun toimijoita on monta.
Elintasossa voi olla suuriakin eroja perheen sisällä,
eikä lasten talouskasvatus suju
synkassa kummassakin kodissa. Esimerkiksi Kaisan miehen
lapset ovat tottuneet hulppeaan
elintasoon äitinsä luona.
Toisella kymmenellä olevat
tytöt eivät puhu suoraan rahasta, mutta lapsen näkökulmasta
rahalla saa kivaa tekemistä.
- Tytöiltä tulee usein kommentteja, että me ei koskaan
tehdä mitään. Olemme tehneet
yhdessä retkiä ja muuta edullista koko perheen voimin, mutta se ei tunnu riittävän. Mekin
käymme molemmat töissä ja
perusasiat ovat kunnossa, mutta emme pysty isolla perheellä
koko ajan matkustelemaan tai
käymään ravintoloissa. Käyntiin vohvelikahvilassa upposi 70
euroa, Kaisa kertoo.
Kaisan perheessä koetaan
tärkeänä, että lapset kasvatetaan ymmärtämään rahankäyttöä ja olemaan säästäväisiä.
Kaisan miehen lapsuudenkoti
oli vähävarainen, ja hän kokee hyvin epämukavana sen,
että omat lapset hukutetaan
tavaraan eikä hän voi vaikuttaa
asiaan.

” Myös väärät käsitykset toisen kodin
raha-asioista sotkevat arkea. ”

- Tytöt saavat vaatteita, kenkiä ja tavaraa niin paljon kuin
kehtaavat pyytää. Isän kasvatusperiaatteet jäävät pahasti
jalkoihin.
Kaisan lasten tilanne on toinen: hankintoihin säästetään
ja vaatteet ovat niitä tavallisia.
Kaisan lapset eivät ole näkyvästi reagoineet siihen, että toisilla lapsilla on enemmän materiaalista hyvää, mutta Kaisa
huomasi itse reagoivansa.
- En ole koskaan piitannut
vaatemerkeistä, mutta hassua
kyllä aloin ostaa omalle tyttärelleni merkkivaatteita, kun miehenkin tyttärillä niitä on.

Mummo hukuttaa tavaraan
Jennin perheessä tilanne on
samantapainen kuin Kaisan.
Jennillä on aiemmasta liitostaan esimurrosikäinen tytär,
jonka isänäiti ostaa tytölle kaiken, mitä irti lähtee.
- Isällä on valvotut tapaamiset ja käytännössä tyttö käy
joka toinen viikonloppu mummonsa luona. Heillä on harrastuksena kaupoissa käyminen.
Joka kerta tytöllä on palatessaan mukana kuorma uusia
vaatteita ja leluja, ja tapaamisten välillä mummo lähettää

aina postipaketissa jotain uutta,
Jenni kertoo.
Jennin miehen lapset ovat
samaa ikäluokkaa, ja heistä
nuorempi, tyttö, katsoo kadehtien Jennin tyttären Lego
Friends -kokoelmaa. Vaatteet
päätyvät pieneksi jäätyään
nuoremman käyttöön, mutta
lelut aiheuttavat kahnausta tyttöjen kesken.
- Neiti ei ole hyvä jakamaan,
ja välillä ihan näkee, miten toisesta tuntuu pahalta. Silloin
ohjaan tilannetta. Aiemmin
nuorempi tyttö myös oli ilkeä
isommalle, mutta käytös on
onneksi vähän tasaantunut iän
myötä.
Mummo ei ota kuuleviin korviinsa ehdotusta tavaravirran
jarruttamisesta. Jenni arvelee,
että hän korvaa tavaralla ainoalle lapsenlapselleen isän poissaoloa ja pitempää välimatkaa.

Toisten lasten isovanhemmat ja
Jennin äiti ovat enemmän mukana lasten arjessa.
- Mummo ei ehkä myöskään
näe perhettämme yhtenä kokonaisuutena, Jenni miettii.
Jenni ja hänen miehensä
ovat koettaneet tasoittaa tilannetta monin tavoin. Jenni on
välillä ostanut miehen tyttärelle lisää leluja. Hän on myös
tietoisesti järjestänyt tilanteita,
joissa oma tytär ei saa jotain
kivaa, mitä miehen lapset saavat. Mummon antamat joululahjat avataan jo mummolassa
ja postipaketit ohjataan Jennin
äidin luo.
- Olen myös sanonut miehen äidille, että on ihan OK, jos
hän hankkii tai järjestää joskus
jotain vain omille lapsenlapsilleen, mutta he haluavat olla tasapuolisia.
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Hoitomaksu vai huvipuisto?
Jos kommunikaatio eronneiden
vanhempien välillä ei toimi, se
vaikuttaa myös raha-asioihin.
Markon perheen kahdesta vuoroviikkoasuvasta lapsesta toinen on kirjoilla Markon luona,
toinen äidillään. Markon talous
on vakaa, kun taas lasten äidin
harkitsematon rahankäyttö aiheutti riitoja jo ennen eroa.
Kun lasten asumisesta sovittiin, tarkoitus oli, että Marko
hoitaisi toisen, entinen vaimo
toisen lapsen kulut kuten päivähoitomaksut. Tulojen ero on
huomioitu elatusmaksussa. Käytännössä Marko on jatkuvasti
hoitanut asioita, jotka olisivat
kuuluneet äidin tontille.
- Taas on riita kytemässä,
tällä kertaa iltapäiväkerhomaksusta. Joka kerta tällaisista pitää erikseen vääntää, vaikka
sopimus on selvä.
Riidat on toistaiseksi pystytty pitämään pois lasten silmistä, mutta isompi lapsi on kertonut olevansa huolissaan äidin
rahatilanteesta.
Markoa hiertävät sekä hoitamatta jätetyt laskut että se,
että asioiden tärkeysjärjestys
tuntuu olevan toisessa kodissa päälaellaan. Lapset viedään
huvipuistoon, vaikka laskuja
on rästissä. Entinen puoliso ei
puhu rahasta avoimesti, vaan
väittää asioiden olevan hoidossa.
- Päiväkodin johtajalta sain
tietää, ettei lapsen hoitomaksua ole maksettu, Marko kertoo.
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Vauva sai vessapaperirullan
joulupaketista
Myös väärät käsitykset toisen
kodin raha-asioista sotkevat arkea. Neljän lapsen uusperheen
äiti Minna kertoo, että miehen
entinen puoliso luulee Minnaa
varakkaammaksi kuin hän on.
- Hän kuvittelee, että elämme minun vanhempieni rahoilla, että mies on kanssani rahan
vuoksi ja että jossain on jotain
salattua rahaa, jota ei oteta elatuksessa huomioon. Elämme
kuitenkin ihan tavallista asuntovelkaisen elämää, Minna sanoo.
- Koko ajan on yllä sellainen ajatus, että toinen jää jotain vaille. Bonuslapset elävät
arkea täällä meidän kanssamme ja he suurin piirtein tietävät
asian oikean laidan, mutta valitettavasti hekin ovat kuulleet
näitä juttuja.
Minnan vanhemmat ovat
varakkaita, mutta perhe saa
isovanhemmilta
enemmän
muuta apua kuin rahaa. Mies ja
hänen entinen puolisonsa puhuvat raha-asioista vain riidellen, joten käsitysten oikominen
ei ole onnistunut. Minna ei ole
koskaan tavannut miehensä
entistä vaimoa.

” Tunnetaso tulee
nopeasti mukaan,
vaikka rahasta ei
pitäisi tulla elämää
suurempi kysymys. ”

- Heillä ei ole vahvistettua
sopimusta elatuksesta. Toivoisin itse kovasti, että viranomainen selvittäisi tulot ja kaikki
pantaisiin paperille, jotta tämä
loppuisi.
Perhe on tosiasiassa halunnut turvata isompien lasten etuja. He eivät esimerkiksi
joutuneet luopumaan omista
huoneistaan, vaikka pikkusisaruksia syntyi. Nyt remontoitava
suurempi koti vie suuren osan
perheen tuloista, mutta sinne
mahtuvat kaikki. Asumiseen
sijoittaminen on ollut perheelle
tärkeä valinta.
Hassujakin tilanteita on tullut, kun vanhemmat ovat halunneet todistaa, ettei rahaa ole
rajattomasti. Yhteinen esikoinen sai 1-vuotiaana joululahjaksi vessapaperirullan hylsyjä,
joita hän saattoi repiä. Isot lapset saivat elektroniikkaa.
- Edelleen sorrumme välillä
liikaakin korostamaan, että rahat ovat tiukilla, mutta totuus
onkin, etten esimerkiksi itse
käy kampaajalla koskaan.

Raha muuttaa perhesuhteita
Raha aiheuttaa pahaa mieltä
ja sekaannuksia, mutta joskus
suurempiakin muutoksia. Kaisan perheessä se johti omalta osaltaan asumisjärjestelyn
muuttumiseen.
Perheessä on yhteensä viisi
lasta, jotka alun perin asuivat
kaikki vuoroviikkoperiaatteella.
Teini-iän kynnyksellä miehen
lapset halusivat vaihtaa asumaan enemmän äitinsä luo.
Asiasta keskusteltaessa he
esittivät yhdeksi syyksi tekemisen puutteen – eli taustalla piili

Uusperheneuvojakoulutettavat Reija Ahola ja Meku Minerva sanovat, että monissa
raha-asioissa avoimuus ja
ennalta sopiminen voisivat
ehkäistä ongelmia.
Suomalaisessa kulttuurissa rahasta on
kuitenkin vaikea puhua avoimesti. Raha
sitä paitsi on harvoin
vain rahaa.
- Rahaan liittyy
paljon mahdollisuuksia esimerkiksi vallankäyttöön.
Joku
voi myös kompensoida sillä vaikkapa
surua menetyksestä, sanoo lastensuojelussa
perhekuntoutuksen ohjaajana
työskentelevä Minerva.
- Tunnetaso tulee nopeasti
mukaan, vaikka rahasta ei pitäisi tulla elämää suurempi kysymys, sanoo psykoterapeutti,
lastensuojelun sosiaalityöntekijä Ahola.
Rahaan liittyy myös eturistiriitoja. Joskus elatusmaksutkin
koetaan entisen puolison elättämiseksi, vaikka ne on suunnattu oman lapsen hyvinvoinnin turvaamiseen.

raha, jota shoppailuun ja leffassakäyntiin palaa.
- Tällä tavalla raha vaikuttaa
suoraan meidän uusperheemme yhtenäisyyteen, Kaisa sanoo.
Marko on käynyt monta kertaa keskustelemassa lastensuojeluviranomaisten kanssa
lapsensa asioista ja kertonut
olevansa huolissaan toisen
kodin rahankäytöstä. Lapsesta
on tehty lastensuojeluilmoitus
muun muassa maksamattomien vuokrien ja häätöuhan
vuoksi.

Marko miettii, pitäisikö hänen hakea yksinhuoltajuutta
pääosin raha-asioiden takia.
Hän tietää kuitenkin, miten vahva leima huoltajuuskysymyksiin
liittyy, ja epäilee, etteivät raha-asiat yksin riitä yksinhuoltajuuden saamiseen. Lasten
asioista on sovittu oikeudessa
ennenkin.
- Jos kaikki paperit ja laskut tulisivat suoraan minulle,
päästäisiin paljon vähemmällä.
Mutta kuinka kauan pitää tulla
kuraa niskaan ennen kuin joku
näkee, että tässä ei nyt yhteishuolto toimi, sen sijaan että
aina ymmärretään äitiä?

Lastensuojelun
ammattilaisina molemmat pitävät
tärkeimpänä lapsen näkökulmaa. Miten taloudellinen eriarvoisuus hänen elämässään

huvittelemaan, ei vain sitä, jolle
raha on varsinaisesti osoitettu.
- Jakamisen oppiminen on
lapsille hyödyllistä, ja siitä saavat iloa sekä antaja että saaja.
Ehkä seuraavalle sukupolvelle raha-asiat
ovat helpompia käsitellä, kun niitä harjoitellaan kotona, Ahola
ja Minerva muistuttavat.
Jos vaikkapa joku
isovanhemmista ostaa kalliita lahjoja
yhdelle lapsista, häntä ei suorastaan voi
kieltääkään. Sitä paitsi jos sisarusten välit
ovat hyvät, pääsevät
samalla Jopolla tai
mopolla ajelemaan
muutkin sisarukset
kuin lahjan varsinainen saaja.
- Lapsille kannattaa ikätason mukaisesti kertoa, miten
ja miksi toimitaan tietyllä tavalla. Varsinkin teinit ymmärtävät
asioita jo vähän laajemmin, ja
viimeistään silloin pitää avata,
että ihmisten taloudelliset taustat ovat erilaisia.

näkyy? Voiko tilanne kiristää
sisarusten välejä? Lapset vaistoavat riidat ja kireydet aikuistenkin välillä ja saattavat miettiä niitä paljonkin.
Vanhempien kannattaisi
Aholan ja Minervan mielestä mahdollisuuksien mukaan
kompensoida lasten elintasoeroja. Lahjarahalla voi joskus
viedä kaikki lapset jätskille tai

Elina Teerijoki
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erhe- ja lapsioikeuden yliopistonlehtori
Sanna Koulu Lapin yliopistosta sanoo,
että testamenttia tarvitaan, jos lain määräämään perimysjärjestykseen halutaan muutosta.
- Testamentti on tapa muovata tilannetta siitä, mitä laki sanoo. Lapsiperheissä kannattaa jo
ajoissa selvittää, miten omaisuus lain mukaan
jaetaan.
Lain mukaan perimysjärjestyksessä ensimmäisiä ovat rintaperilliset eli lapset ja heidän
lapsensa. Jos lapsia ei ole, avioliitossa olleen
henkilön omaisuus menee hänen puolisolleen ja
tasataan sukujen välillä lesken kuoltua. Lapsettoman, naimattoman henkilön perivät ensisijaisesti
hänen vanhempansa tai sisaruksensa.
Kun puhutaan lasten perimysoikeudesta, tarkoitetaan henkilön juridisia lapsia. Jos uusperheen kaikki lapset halutaan perijöinä samalle viivalle, tarvitaan testamentti.
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- On kuitenkin huomattava, että lapsi perii pääsääntöisesti myös toisen juridisen vanhempansa
uusperheen ulkopuolelta. Tilannetta voi lähestyä
miettimällä, tuntuuko lasten keskinäinen asema
reilulta, Sanna Koulu sanoo.
Rintaperillisellä on testamentista huolimatta
oikeus lakiosaan, joka on arvoltaan puolet hänen
perintöosastaan eli karkeasti ottaen siitä, mikä
hänelle kuuluisi ilman testamenttia. Lakiosaan ei
kuitenkaan ole pakko vedota, jos perillinen haluaa siitä luopua.
Lesken asema kannattaa myös selvittää.
Leski ei peri, jos vainajalla on lapsia, mutta hän
saattaa saada omaisuutta avioliiton perusteella
toimitettavassa jaossa eli osituksessa. Lisäksi
avioleskeä koskee asumissuoja, eli hän saa tietyin edellytyksin jäädä asumaan perheen yhteiseen asuntoon puolison kuoleman jälkeen.

Avo- ja avioleskillä on lain silmissä erilainen
asema. Asumissuoja ei koske avoleskeä, ja jos
kuollut avopuoliso on lapseton, hänen perintönsä
menee ensisijaisesti hänen suvulleen. Myös perintövero voi kohdella eri tavoin avio- ja avoleskeä.
Avolesken aseman parantamiseksi voi harkita esimerkiksi testamenttia, jossa tälle annetaan
elinikäinen omistus- tai käyttöoikeus yhteiseen
asuntoon.
- Avioituminen on hyvin henkilökohtainen valinta eivätkä kaikki halua naimisiin, mutta avioliitto
on yksinkertainen tapa vahvistaa lesken asemaa,
Sanna Koulu sanoo.
Lasten asemaan ei vaikuta se, ovatko he syntyneet avio- vai avoliitossa, kunhan isyys on tunnustettu.
Omaisuus saattaa siirtyä perimysketjuja pitkin ihan muualle kuin alkuperäinen omistaja toi-

voo. Testamentin toissijaismääräyksellä voi sulkea pois mahdollisuuden, että omaisuus siirtyisi
omalta lapselta entisen puolison suvulle. Joskus
toissijaismääräyksellä määrätään, ettei lasten tulevilla puolisoilla ole avio-oikeutta perittyyn omaisuuteen.
Testamentilla perimystilannetta voi muuttaa
varsin pitkäkestoisestikin. Testamenttiin voidaan
liittää esimerkiksi toissijaismääräys, jolla omaisuus ohjataan menemään ensisijaisen testamentinsaajan jälkeen jollekulle toiselle henkilölle.
Määräyksellä voidaan pyrkiä esimerkiksi varmistamaan, ettei peritty omaisuus siirry lapselta
entisen puolison suvulle. Testamentilla voi määrätä myös, ettei saajien mahdollisilla tulevilla puolisoilla ole avio-oikeutta testamentattuun omaisuuteen.
Elina Teerijoki

Muistilista testamentin tekoon
1. Tilanteen kartoittaminen. Selvitä ensin, miten omaisuuden kanssa ilman testamenttia meneteltäisiin. Uusperheitä on monenlaisia, ja esimerkiksi avioliiton ja avoliiton
juridiset erot ovat olennaisia. Tilanteeseen saattaa vaikuttaa myös mahdollisen edellisen liiton purkautumisen syy, esimerkiksi avioero tai leskeksi jääminen, tai aiemmin
testamentilla saatu omaisuus, jos siihen on liitetty toissijaismääräys.
2. Onko aiempia järjestelyjä? Aiemmin tehdyt asiakirjat kuten muut testamentit,
mahdollinen avioehtosopimus, osituskirja aiemmasta avioliitosta, lahjakirjat ja muut
merkittävät dokumentit kannattaa koota yhteen ja katsoa läpi uutta testamenttia harkittaessa, jotta kokonaisuus on järkevä. Muuten on riski, että testamenttiin liittyy tulevaisuudessa tulkintavaikeuksia tai ristiriitoja.
3. Mitä testamentilla halutaan saavuttaa? Ennen testamentin laatimista on hyvä miettiä, mikä toivottu lopputulos on. Testamentilla ennakoidaan tulevaa, ja olosuhteet
saattavat muuttua laatimisen jälkeen. Esimerkiksi kovin yksityiskohtaiset testamentit
saattavat johtaa tulkintavaikeuksiin, jos testamentin laatimisen jälkeen kuluu paljon
aikaa ja omaisuuserät muuttuvat.
4. Lasten asema uusperheessä. Testamentin tekemisessä on olennaista huomioida
lasten asema mahdollisen kuolemantapauksen varalta. Jos perheeseen kuuluu "sinun, minun ja meidän lapsia", lasten asema järjestyy eri tavoin eri tilanteissa, koska
lapset perivät aina vain juridisen vanhempansa. Myös lasten huoltoa, edunvalvontaa
ja asumisjärjestelyjen vaikutuksia lapsiin kannattaa ajatella jo etukäteen.
5. Milloin juristi? Testamentti on tärkeä juridinen asiakirja, jolla muutetaan lain mukaista jäämistöoikeudellista tilannetta. Perhe- ja jäämistöoikeuteen erikoistuneen asianajajan palkkaaminen testamentin laatimiseen on usein viisasta, jos perhetilanne
tai omaisuuden laatu eroaa yhtään tavanomaisesta. Silloin on mahdollista varmistaa,
että testamentilla saavutetaan haluttu lopputulos.
Lue lisää: oikeus.fi -> Tietoa arjen ongelmiin
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Bonarit ja tekomutsit
Myönteiset mielikuvat ohjaavat nimitysten
käyttöä uusperheissä. Puolikkuuden sijasta
halutaan keskittyä kokonaisuuteen.

P

yysin uusperheiden vanhempia helmikuussa osallistumaan Suplin verkkosivuilla jaettuun verkkokyselyyn,
jossa kartoitettiin uusperheiden
jäsenistä käytettäviä nimityksiä ja niihin liittyviä käytäntöjä.
Kaikkiaan 63 innokasta uusperheen vanhempaa vastasi
kyselyyn, ja tutkimuksen kautta
sain monipuolisesti koottua tämänhetkisiä nimityksiin liittyviä
käsityksiä. Suuri osa aineistosta liittyi äitipuolen eri nimityksiin, joita värittävät sekä perinteisyys, omaperäisyys että
uudistusmielisyys. Tuloksista
huomaa, että toive myönteisten
nimitysten vakiintumisesta on
todellinen.

Etunimeä käytetään eniten
Perheen lapset kutsuvat puolivanhempaansa pääosin vain
etunimellä sekä perheen kesken että perheen ulkopuolella.
Etunimen käyttö on suosittua
perhemallista riippumatta, mutta käyttö on suosittua etenkin
perheissä, joissa puolivanhemmalla ei ole biologisia lapsia.

Puolivanhempien
itsensä
käyttämänä etunimen suosio
ei ole aivan yhtä yksioikoinen.
Lähes puolet vanhemmista,
joilla on perheessä sekä kumppanin aiemman suhteen lapsia
että biologisia lapsia, nimittää
itseään lasten kuullen vain etunimellä. Vanhemmat, joilla on
perheessä ainoastaan kumppanin aiemman suhteen lapsia,
puolestaan nimittävät itseään
lasten kuullen eniten monisanaisilla ilmauksilla, kuten isän
puoliso. Siten roolia nimetään
enemmän kumppanin kautta.
Etunimen käyttösuosiota voi
selittää luonnollisuus ja helppous, sillä etunimi on henkilökohtainen ja koko perheen
tunnistettavissa.
Myöskään
erityistä roolia ei tarvitse määrittää, jos käytetään etunimeä
– riittää että perheessä on yksi
aikuinen lisää.

Uusnimityksiä käytetään
perheen kesken
Vaikka etunimen käyttäminen
on suosittua, perheissä käytetään myös monenlaisia sukulaisuutta ilmaisevia nimityksiä.
Eniten lapset ja puolivanhemmat käyttävät nimityksiä äitipuoli, bonusäiti ja äiti, ja niiden
suosio on lähes tasaväkinen.
Vähemmän käytettyjä nimityk-
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siä ovat muun muassa puoliäiti
ja varaäiti, kasvatusäiti ja vanhempi.
Nimityksiä on mahdollista
luoda myös itse. Tällainen on
esimerkiksi erään vastaajan
esittämä väti-nimitys, joka on
muodostettu sanoista vara, äiti
ja täti. Luovuutta käyttämällä
omalle roolille saadaan juuri
sopiva nimitys, kunhan se sopii
koko perheelle.
Myönteinen ja yllättävä tulos on, että bonus-alkuiset nimitykset ovat eniten käytettyjen
joukossa perheen keskisessä
käytössä. Niihin suhtaudutaan
uusista nimityksistä myönteisimmin. Niiden myös toivottaisiin vakiintuvan käyttöön puolikkuutta ilmaisevien nimitysten
tilalle. Etenkin äitipuoli on nimitys, jota kartellaan kielteisten mielikuvien vuoksi. Samalla
kuitenkin pelätään, että uudet
nimitykset eivät vakiinnu käyttöön.
”Ehkä äiti-/isäpuoli ovat niin
vakiintuneet, että niitä on hankala syrjäyttää, mutta nimissä
on ikävä kaiku. Pidän lisä- ja
bonus-liitteistä, koska niissä
ei korosteta vajavaisuutta, jota
mielestäni toisten lasten ottaminen omaan elämääsi ei ole.
Puolikas on aina vajaata ilmaiseva ja siinä mielessä inhottava. Harmi, että se tuskin lähtee
sanastosta pois”, eräs vastaaja
kuvailee.
Perheen ulkopuolelle bonus-alkuisten nimitysten käyttö
ei kuitenkaan vielä täysin yllä.
Perheen ulkopuolella lasten
eniten käyttämiä nimityksiä arveltiin olevan äitipuoli ja äiti.
Puolivanhemmat itse nimittävät
itseään perheen ulkopuolella

nimityksellä äitipuoli. Bonusäiti
on toiseksi suosituin vaihtoehto. Lapsista kuitenkin käytetään myönteisempiä nimityksiä
myös perheen ulkopuolella:
Lapsia kutsutaan eniten suoraan nimityksillä tytär, poika ja
lapsi. Toisiksi suosituimpia ovat
bonus-alkuiset nimitykset, kuten bonustytär ja bonuslapsi.
Puolikkuutta ilmaisevia nimityksiä käytetään lapsista selvästi
harvemmin.

puolivanhemmastaan perheen
kesken.
”Lapsi haluaa usein leikeissä kutsua minua äidiksi tai antaa muutoin äitimäisen roolin ja
siihen kuuluvan nimityksen. Arjessa äiti-nimitystä, varsinkaan
biologisen äidin kuullen, ei kuitenkaan käytetä”, eräs vastaaja
kertoo.

Bonus-nimitykset ovat
vielä vieraita

Nimitysten rinnakkainen käyttö ei ole tavatonta, esimerkiksi
äitipuoli voi usein olla samanaikaisesti niin äitipuoli, bonusäiti
kuin varaäitikin. Tyypillisesti rinnalla käytetään myös etunimeä
ja monisanaisia ilmauksia. Limittäinen käyttö voi kertoa kehitysvaiheesta, jossa uusiin nimityksiin totutellaan hiljalleen.
Toisaalta se voi kertoa myös
sopivan roolin tai nimityksen etsimisestä.
Joillekin vastaajille perinteiset -puoli-loppuiset nimitykset
ovat sopivia ja riittäviä. Joidenkin mielestä nimityksiä on
tarjolla jopa liikaa. Kuitenkin
yleisesti kaivattaisiin nimityksiä, jotka korostaisivat myönteisyyttä ja kokonaisuutta, ja
bonus-alkuiset nimitykset ovat
vahvana ehdokkaana vähintäänkin perinteisten rinnalle.
Osa on huolissaan siitä,
että puolikkuutta korostavat nimitykset ovat liian vakiintuneita, jotta niiden tilalle voisi tulla
muita. Muutos on kuitenkin
mahdollinen: esimerkiksi uusperheisiin liittyvät murteelliset
nimitykset isintimä ja äidintimä
ovat kadonneet sanastosta.
Kieleen syntyy myös jatkuvasti
uusia sanoja, joiden vakiintuminen riippuu niiden käytöstä.
Koska identiteetti muodostuu osittain erilaisten nimitysten
kautta, ei ole merkityksetöntä,
mitä nimityksiä käytetään. Siksi
onkin tärkeää, että niiden käytöstä keskustellaan perheissä
avoimesti ja että haluttuja nimityksiä käytetään rohkeasti
myös perheen ulkopuolella.

Syy bonus-alkuisten ja yleisesti
uudempien nimitysten kartteluun perheen ulkopuolella voi
olla se, että nimityksiä ei vielä
tunneta yleisesti. Yksi vastaajien esille tuoma haaste onkin,
että perherooleja ja tuntemattomia nimityksiä joutuu selittämään ulkopuolisille. Jos selittäminen tuntuu epämieluisalta,
sitä voidaan välttää käyttämällä
perinteisiä nimityksiä, vaikka
ne eivät omaan rooliin sopisikaan. Erään vastaajan mukaan
äitipuolen roolia ja nimitystä
joutuu myös puolustelemaan:
”Emme kukaan pidä äitipuoli-nimikkeestä ja pienet ovat
joutuneet joskus kavereille inttämään, että kivojakin äitipuolia on olemassa. Bonusäiti on
kivempi, mutta sitä ei yleisesti tunneta ja nimikettä joutuu
usein avaamaan.”
Suosituimmat
nimitykset
murtavat ajatusta, että äitipuoli
olisi biologisen äidin puolikas
korvike. Äiti ja bonusäiti ovat
myönteisempiä ja voivat osoittaa ihmissuhteen lämpöä toisin
kuin puolikkuuteen viittaavat
nimitykset. Kuitenkin usein äitiä
ja isää pidetään koskemattomina nimityksinä, sillä ne kuuluvat biologisille vanhemmille.
Siksi näitä nimityksiä käytetään
hyvin vähän perheen ulkopuolella. Biologisten vanhempien
ensisijaisuus hankaloittaa esimerkiksi nimitysten käyttöä
puolivanhemmasta,
vaikka
lapsi tahtoisi käyttää nimitystä

Muutos voi tapahtua
käytön kautta

Lasten käyttämiä nimityksiä
puolivanhemmasta
• äitipuoli
• bonusäiti, bonusmamma
• äiti, äiskä, mami
• puoliäiti
• varaäiti
• väti
• styvmamma
• tekomutsi
• monisanaiset ilmaukset: iskän
Etunimi, isän tyttökaveri / avopuoliso / kumppani, isän uus, isän
uusi nainen / uusi vaimo

Puolivanhempien itsestään
käyttämiä nimityksiä
• äitipuoli
• bonusäiti, bonusmamma,
bonusäippä
• äiti, mami
• varaäiti
• kasvatusäiti
• vanhempi, bonusvanhempi
• vastuullinen aikuinen
• monisanaiset ilmaukset:
uusperheen äiti, tämän perheen
äiti, isän puoliso, Etunimi avopuoliso, perheen toinen aikuinen

Lapsista käytetyt nimitykset
• bonuslapsi, bonustytär, bonus,
bonarit
• tytär, poika, lapsi
• tytärpuoli, poikapuoli, lapsipuoli,
puolikas
• lisälapsi
• viikkolapsi

Krista Huupponen
Kirjoittaja on tehnyt suomen kielen
kandidaatintutkielmansa Jyväskylän yliopistossa uusperheenjäsenten nimityksistä.
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Mia Halmeen dokumenttielokuva Joka toinen pari käsittelee
eroja, erotilanteen muistamista
ja erosta toipumista.
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- Haastatteluissa kävi selväksi, että ero ei ole
loppu, vaan käännekohta elämässä. Siitä selviää,
ja moni on eron myötä löytänyt omemman identiteetin. Kunnioitan ihmisiä, jotka pystyvät eron jälkeen sumplimaan ja sovittelemaan lasten asioita,
Halme sanoo.

Aika antaa perspektiiviä

K

uultuaan monet erouutiset ystäväpiirissä
elokuvaohjaaja Mia Halme kiinnitti huomiota siihen, miten ihmiset kertovat eron het-

kestä.
- Hetki, joka muistettiin tärkeänä eron kannalta, ei aina ollut se virallisen eron hetki, vaan jokin
ihan muu. Puolisot saattoivat myös muistaa eri
hetken tai samat tilanteet aivan eri tavoin. Joskus kuulosti siltä, että oli eletty aivan eri suhdetta,
Halme kertoo.
Syntyi idea eroaiheiseen dokumenttielokuvaan Joka toinen pari (2016). Elokuvassa on
mukana kolmen eronneen parin molemmat osapuolet, mikä valottaa erilaisia muistoja ja erilaisia
käsityksiä kiinnostavasti. Halme teki
paljon taustahaastatteluja
etsiessään dokumenttiin
suostuvaisia ja sopivia päähenkilöitä:
omana
itsenään
kameralle puhuvia
henkilöitä, jotka tarjoaisivat katsojalle
samastumispisteitä.
Aihe oli raskas,
mutta se keveni
työn aikana.
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Halme huomasi taustahaastatteluja tehdessään,
että aivan vasta eron kokeneita ei voi ottaa mukaan elokuvaan.
- Ihminen ei ole silloin täysin hallinnassa ja
voisi katua myöhemmin sanojaan. Ajallinen perspektiivi auttaa puhumaan harkitummin.
Kuvaukset kestivät reilut kaksi vuotta. Sinä aikana henkilöiden elämät etenivät: syntyi uusperheitä, uusia lapsiakin. Elokuvassa ei suoraan kerrota, miten pitkä aika erosta on, jotta katsoja ei
ajattelisi, että toipumisen pitäisi tapahtua tietyssä
ajassa ja tahdissa.
Yksi dokumentin henkilöistä on Suplin vertaisohjaajanakin toiminut Mikko Leino. Leinon

erosta oli kuvausten
aikaan kulunut jokunen
vuosi, ja hänellä oli jo
uusi perhe.
Hän ei oikeastaan
halunnut mukaan elokuvaan, sillä ei halunnut palata menneisiin.
Hän kuitenkin lähti,
koska koki tärkeäksi
kertoa oman näkökulmansa.
- Ex-puolisoni oli
mukana elokuvassa, ja
myös lapsiamme haastateltiin. Kun näin siihen
asti kuvatun osuuden,
halusin tulla kertomaan
oman kantani. Vieläkään en ole nähnyt elokuvaa
kokonaan, enkä aio sitä katsoa. Nykyinen puolisoni on katsonut sen ja hänen mukaansa se on
todella hyvä, Leino sanoo.
Kameralle ei voinut olla täysin avoin. Kaikkea
ei voinut jo lasten takia kertoa, vaan tietty yksityisyys säilyy aiheen intiimiydestä huolimatta.
- Lapsille voi rakentua dokumentin kautta väärät tai yksipuoliset muistot. Lapsen identiteetin
rakentumisen kannalta on tärkeää muistaa, että
omat vanhemmat ovat siinä hetkessä olleet yhdessä rakkaudesta ja lapsi on saanut alkunsa
haluttuna. Lapsessa ei ole vikaa, aikuisissa on.

Mikko Leino puhuu tunteiden siirtämisestä käytännön asioiden hoitamisen ulkopuolelle. Vaikka
miten tekisi mieli haukkua, kiristää tai käyttää
valtaa lasten kautta, se ei kannata. On noustava
ikään kuin itsensä yläpuolelle.
- Hyvään eroon kuuluu dialogi, vaikka se onkin
vaikeaa. Ei ole järjen hiventä vaikeuttaa asioita
enää enempää. Exälle on pakko pystyä soittamaan ja sopimaan lasten tapaamisista, mutta
siinä yhteydessä ei pidä puhua eroon liittyvistä
tunteista.

Riidat piiloon lapsilta
Julkinen puhe eroista on tärkeää
Vaikka Mikko Leino päätyi elokuvaan ikään kuin
pakon sanelemana ja siinä esiintyminen on yhä
hänelle vaikea asia, hän näkee hyvänä sen, että
eroista puhutaan julkisesti. Elokuvan näkeminen
voi auttaa ymmärtämään, että ero on kaikesta
raadollisuudesta huolimatta aina uusi mahdollisuus.
Mia Halmeen saama palaute elokuvasta on
ollut usein helpottunutta: elokuva ei ollutkaan niin
surullinen kuin katsoja oli ennalta olettanut. Se
on koskettanut myös monia ei-eronneita katsojia.
Joitain katsojia on kuitenkin harmittanut, että toisilla ero näyttää niin helpolta.
Halmetta ilahduttaa myös, että moni eronneiden kanssa työskentelevä ammattilainen on löytänyt elokuvan. Joka toinen pari –elokuva kiersi
keväällä monilla paikkakunnilla järjestöjen tilausnäytöksinä, joihin liittyi keskustelutilaisuus.
Kaikilla dokumentin eronneilla pareilla on yhteisiä lapsia. Lasten olemassaolo pakottaa olemaan tekemisissä entisen puolison kanssa vielä
pitkään eron jälkeenkin. Siksi on paljon merkitystä sillä, miten eron hoitaa.

Leino pitää tärkeänä myös sitä, miten asiat esittää lapsille. Vanhempien liitossa on ollut hyviäkin
hetkiä, mutta erosta puhuttaessa niitä ei yleensä käsitellä. Riitely ja aikuisten yksityisasioiden
kuuleminen eivät unohdu lapsilta, ja tällä voi olla
vaikutusta vanhemman ja lapsen suhteeseen pitkään.
- Kaikki riidat kaatuvat lasten niskaan ja kääntyvät lopulta itseä vastaan, Leino sanoo.
- Jos tunteiden erottaminen toiminnasta on hyvin vaikeaa, esimerkiksi eroseminaarin käyminen
voi olla hyvä ajatus.
Ohjaaja Mia Halme ajattelee nyt, että hyvään
eroon auttaa asioista tietäminen.
- Jos tietäisimme enemmän siitä, miten ihminen yleensä toimii, se jo auttaisi. Olemme laumaeläimiä ja samat asiat liikuttavat meitä. Samat
tarinat ovat yhteisiä monelle, vaikka omassa elämässä ero olisi ainutkertainen tapaus.
Hän kannustaa myös surun käsittelyyn siinäkin tapauksessa, että eroa seuraa heti uusi suhde. Käsittelemättömät asiat saattavat aiheuttaa
kriisejä myöhemmin.
Elina Teerijoki
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Kuulluksi tulemista vai
puolueellista kohtelua?
UUSPERHEIDEN KOKEMUKSIA AMMATTILAISTEN
KOHTAAMISISTA
Vain kymmenen prosenttia uusperheellisistä kokee, että sosiaalialan ammattilaisilla on riittävästi
osaamista uusperheasioista, kertoo uusi selvitys.

P

erheiden erilaisuus ja monimuotoisuus
ovat tätä päivää. Erojen ja uudelleen avioitumisen lisääntyminen ja hyväksytyksi tuleminen ovat lisänneet uusperheiden määrää.
Varovaisen arvion mukaan uusperheellisyys koskettaa jopa viidesosaa kaikista lapsiperheistä, jos
tilannetta katsotaan virallisen tilastointitavan ohi.
Uusperheitä kohdataan siis yhä enemmän erilaisissa sosiaalialan kohtaamisissa, mutta onko
ammattilaisilla riittävää tietotaitoa uusperheiden
kohtaamiseen? Usein voi tuntua, että ydinperhekeskeisyys jyrää eivätkä uusperheet eivät tule
kuulluiksi, kohdatuiksi tai ymmärretyksi.
Onneksi on myös toisenlaisia tapauksia. Esimerkiksi uudessa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa lähtökohtana on perheiden monimuotoisuus ja lapsen edun edistäminen, mikä
toivon mukaan vahvistaa myös uusperheiden
hyvinvointia.

Uusperheosaaminen puuttuu koulutuksesta
Osana ammatillista opettajankoulutusta toteuttamani tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeen tavoitteena oli selvittää, minkä verran
uusperheosaamista sosiaalialan koulutuksessa
ammattikorkeakouluissa on, ja kartoittaa, millaisia
uusperheiden kohtaamiset sosiaalialan ammattilaisten kanssa ovat olleet. Tiedon kerääminen
uusperheiltä tapahtui yhteistyössä Suplin kanssa.
Hankkeen lähtökohtina oli uusperheistä tehtyjen
tutkimusten ja lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman ynnääminen havaintoihin siitä, ettei
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sosiaalialan koulutuksessa tunnu olevan uusperheisiin liittyvää ”takuuosaamista”.
Yhtenä lähtökohtana TKI-hankkeelle voidaan
pitää myös omaa uusperheellisyyttäni. Sekä vertaistukitoiminnassa että nettikeskusteluissa olen
kuullut myös kertomuksia erilaisista asenteista ja
ennakkoluuloista sekä uusperheiden monenlaisista tilanteista sosiaalialan kentällä.
Lisäksi olen huomannut työssäni sosiaalialalla ja lastensuojelussa, että lapsen uusperheellisyyttä ei aina osata ottaa huomioon, vaikka lapsen sosiaalisen verkoston kartoittaminen onkin

tärkeä osa työtä. Hankkeeni tulokset vahvistivat
myös sen, että sosionomikoulutuksessa ympäri
Suomea uusperheteeman käsittely vaihtelee ja
on usein opiskelijan valinnan ja mielenkiinnon
varassa.

kykyyn kuunnella, tukea ja ymmärtää, suhtautua
kaikkiin uusperheen osapuoliin tasavertaisesti
sekä nähdä lapsen etu ja tarpeet. Lisäksi hyvien
neuvojen ja työkalujen saamisesta kiiteltiin.

Vanhemmilla huonoja kokemuksia

Koulutus edistäisi perheiden hyvinvointia

Uusperheille suuntaamaani kyselyyn vastasi yhteensä 42 uusperheen vanhempaa, joista kaksi
oli uusperheen isiä ja loput äitejä. Jopa yli 60
prosenttia vastanneiden perheistä oli hakenut tukea joko eroon tai uusperheeseen liittyen.
Uusperheet kohtaavat ammattilaisia joko hakiessaan itse
tukea tai muissa kohtaamisissa. Tukea haetaan yleisesti
ottaen suhteessa entisiin
puolisoihin, lapsiin liittyviin asioihin, perhedynamiikan ja roolien
muotoutumiseen tai
uusperheparisuhteeseen. Muita kohtaamisia voi olla aina
päiväkodista ja koulusta lastensuojeluun
tai
sairaalamaailmaan.
Huolestuttavaa
oli, että lähes puolet vastaajista koki
ammattilaisten osaamisessa tai kohtaamistaidoissa
puutteita
kokemissaan tilanteissa.
43 prosenttia vastasi osaamisen riippuvan henkilöstä
ja paikasta ja vain reilun kymmenen prosentin mielestä osaaminen oli riittävää.
Useimmin vastauksissa esiin
noussut teema oli huomio siitä, ettei sosiaalialalla ymmärretä tai osata huomioida
uusperhedynamiikkaa tai sen erilaisia tilanteita. Toiseksi yleisimmin mainittu teema oli sosiaalisen vanhemman huomiotta jättäminen tai huono
asema sekä kokemus biologisen lähivanhemman
ja äidin suosimisesta ja/tai isän huonosta asemasta.
Puutteita nähtiin myös tietämyksessä uusperheiden kehitysvaiheista, kokonaisuudesta,
haasteista, elatuksesta, huoltajuusriidoista, kommunikaatiosta uusperhekuvioissa sekä voimaannuttamisesta. Lisäksi koettiin, ettei lapsen etua
tavata molempia vanhempia riittävästi eikä vieraannuttamista ymmärretä.
Positiiviset kokemukset liittyivät ammattilaisen

Kyselyyni vastanneet uusperheelliset halusivat
parannusta myös yhteiskunnan rakenteisiin. Esiin
nousivat muun muassa sosiaalietuuksien epätasainen jakaantuminen, elatuksen jakaantumisen
epäsuhta, vuoroasumisen huomioimattomuus,
sosiaalisen vanhemman huono asema ja roolin
hankaluus sekä etävanhemman huono asema.
Aika näyttää, miten uusperheiden asema
konkreettisesti paranee hallituksen kärkihankkeen edetessä. Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten osaamista
erilaisten perheiden kohtaamisessa. Näyttää kuitenkin siltä, että osaamista esitetään vahvistettavan täydennyskoulutuksessa eikä tutkintoihin
liittyvänä kokonaisuutena.
Uusperheosaamisen sisällyttäminen sosiaalialan koulutukseen olisi kuitenkin tärkeä osa tulevien perheitä kohtaavien sosiaalialan asiantuntijoiden ammattitaitoa. Näin voitaisiin edelleen
edistää moninaisten perhemuotojen hyvinvointia
ja lapsen etua.
Keskeistä ammattilaisen työssä pitäisi olla
konkreettisen tiedon lisääntymisen ohessa perheiden kohtaaminen ennakkoluulottomasti ja ilman tietynlaista sabluunaa. Tärkeänä voisi pitää
kykyä kuunnella herkästi ja muodostaa kokonaiskuvaa perheiden moninaisista tilanteista ja nähdä
kaikkien perheenjäsenten tukeminen osana perheen ja tätä kautta lapsen hyvinvointia.
Ammattilaisenkaan ei toisaalta tarvitse olla
kaikessa asiantuntija, ja on hyvä tietää minkä tahon puoleen kääntyä, kun oma osaaminen ei riitä. Tässä Supli on tärkeässä asemassa ajamassa
uusperheiden asiaa ja kouluttamassa ammattilaisia.
Katri Talvitie
Kirjoittaja on tehnyt sosiaalialan ammattiopettajatutkintonsa päättötyön uusperheosaamisesta
sosiaalialan kentällä.
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Parisuhderisteily antoi
hemmottelua ja tietoa
Suplin ensimmäinen parisuhderisteily herätti aistit ja mielen, vaikka
merenkäynti oli välillä kova. Jatkoa risteilykonseptille suunnitellaan
ensi keväälle.
”
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yt teillä on aikaa pitää toisianne kädestä kiinni”
Näin totesi Suplin toiminnanohtaja Kirsi Heikinheimo Kilahduksia ja
kielisuudelmia -luennollaan Suplin virallisella ensimmäisellä parisuhderisteilyllä. Ja niin pidettiinkin, ja
luennon edetessä myös vähän
pussailtiin kumppania.
Viking Grace keinui aalloilla välillä huimastikin, mutta luentojen sisältö
parisuhteesta ja sen hoitamisesta kiinnosti silti Suplin matkalaisia ja keskustelu
kävi vilkkaana. Kuutisenkymmentä uusparia
oli tarttunut tilaisuuteen hoitaa parisuhdetta
sekä vapaa-ajan että tiedonsaannin kautta.
Risteily alkoi illalla yhteisellä buffet-illallisella,
jossa uusparit pääsivät vaihtamaan kuulumisia
ja kokemuksia toistensa kanssa. Aamun meriaamiaisen jälkeen alkoi risteilyn virallinen osuus eli
Kirsi Heikinheimon luennot, joiden jälkeen pareille jäi vielä muutama tunti vapaata aikaa.
Supli-risteilyn mahdollisuuteen olivat tarttuneet myös Auli ja Jouni Toikkanen Laukaasta.
He ovat olleet mukana Suplin toiminnassa viisitoista vuotta, joten mahdollisuus tavata vanhoja
tuttuja innosti lähtemään.

- Kiva tietysti oppia tuntemaan
uusiakin ihmisiä. Itseään saa
myös vähän hemmotella, pääsee arjesta irti, Toikkaset sanovat.
He kiittivät risteilyn asiaohjelmaa, jonka he arvelivat
helpottavan uusienkin suplilaisten pääsemistä mukaan.
Katja Isomäki ja Mika Rintatalo tulivat risteilylle Kauhajoelta ystäviensä, kurikkalaisten
Timo Nevalan ja Sari Ratavaaran
kanssa. Mika sai risteilyn joululahjaksi
Katja-vaimolta.
- Supli-porukka on mukavaa ja luennot
hyviä. Näin hyvästä jutusta pitäisi saada tietoa muillekin, Isomäki ja Rintatalo sanovat.
- Laiva on ensikertalaiselle neutraali paikka tulla. Supli oli minulle vieras ennen tätä
risteilyä. On hienoa nähdä, että täällä on puhuvia ja tuntevia miehiä, Timo Nevala kehuu.
Koska risteily koettiin onnistuneeksi konseptiksi, sille on seuraamassa jatkoa. Seuraava parisuhderisteily on ennakkovarattu Viking
Gracelle 21. – 22.4. 2018. Lipunmyynnin alkamisesta ilmoitetaan Suplin nettisivuilla ja somekanavissa. Ehkä myös silloin on tarjolla pusukuvaus, jonka tuotteita tämän aukeaman ihanat
parisuhdekuvat ovat.

17

Kansainvälinen
Uusperheidenpäivä

S

upli juhli toista vuotta peräkkäin kansainvälistä uusperheidenpäivää 16.9. Juhlitteko
te? Some seuraajamme saivat juhlapäivän
kunniaksi kuvahaasteen, jonka teemana
oli Koko perhe tekee
yhdessä! Käy katsomassa kuvasatomme
instasta @supliry sekä
Suomen Uusperheiden Liiton facebook-sivujen
tapahtumista.
P.S. Olethan jo käynyt
tykkäämässä sivuistamme?

Suomen Uusperheiden Liitto ry:n
sääntömääräinen syyskokous
La 25.11.2017 klo 13.30
Sokos Hotel Lappee
Brahenkatu 1,
53100 Lappeenranta
Tarjolla kahvia ja teetä,
sekä pientä naposteltavaa
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Asiaa
alueilta
Tervetuloa
Oulun pikkujouluun

O

ulun seudun uusperheelliset ry järjestää
toimintaa Pohjois-Pohjanmaan alueen
uusperheellisille. Mukana on väkeä sekä
Oulusta että sen ympäryskunnista, kertoo puheenjohtaja Sanna Arontie.
Sannalla ja hänen puolisollaan Tomi Matilalla on nelilapsinen uusperhe, jossa lasten iät ovat
11-14 vuotta.
Sanna ja Tomi vetävät tällä hetkellä Oulun
lähellä Tyrnävällä Voimaa uusperheen arkeen
-vertaistukiryhmää, joka alkoi kesällä. Ryhmässä
on mukana neljä uusparia. Syys-lokakuun vaihteessa Oulun seudun uusperheelliset ry järjestää
myös Rikasta minua -kurssin viikonloppukurssina
Syötteellä.
Vapaamuotoisempia tapahtumia ovat olleet
esimerkiksi elokuvailta, kevätkauden päättäjäiset
ja tänä vuonna toista kertaa järjestettävä pikkujoulu uusperheiden aikuisille. Lasten kanssa toimintaan pääsee uusperhekahviloissa, joita järjestetään järjestötalo Kumppanuuskeskuksessa.
Sanna Arontie kertoo, että Oulun paikallisyhdistyksessä on kaikkiaan nelisenkymmentä jäsentä. Toimintaan toivotetaan tervetulleiksi uusiakin vapaaehtoisia.
- Vertaistukiryhmän käyneitä pareja on Oulun
seudulla jo mukavasti, ja heitä toivomme mukaan erityisesti Lisävoimaa uusperheen arkeen
-tapaamisiin. Ne ovat
periaatteessa teemallisia tapaamisia, mutta yleensä puhumme
siitä, mikä milloinkin
puhututtaa.
Oulun
seudun
uusperheelliset
ry
tiedottaa
tapahtumien päivämääristä
ja muista ajankohtaisista asioista facebook-sivullaan.

Näe Mut! - Näe lapsesi eron keskellä. Hyvin hoidettu ero suojaa lasta.
Se Mej! - Se ditt barn vid skilsmässan. En välskött separation skyddar barnet.
”… det värsta är inte att mina föräldrar skiljer sig
– det värsta är att dom fortsätter att gräla med
varandra fast det nu gått lång tid sedan skilsmässan”
På Barnavårdsföreningen har vi mött många
barn vars föräldrar skilt sig. Vi har hört många berättelser om hur barnen upplever situationen. En
sak som flera av barnen talat om är hur jobbigt
det känns när grälen mellan deras föräldrar inte
tar slut efter skilsmässan, utan fortsätter i värsta
fall i åratal.
När klimatet mellan föräldrarna är infekterat
lider barnen och anpassningen till den nya livssituationen krymper och fördröjs.
Alla föräldrar vill sina barns bästa. I villervallan som skilsmässan med för händer det tyvärr
ändå också att barnen blir lidande och inte sedda och hörda. Särskilt i långt utdragen missämja
och vårdnadstvister handlar det ofta om en maktkamp mellan föräldrarna som barnen oförskyllt
blir lidande av. Vi vill uppmuntra föräldrarna att
söka stöd i den eldfängda situationen så att de
har energi till ett gott föräldraskap.
Via den finsk- och svenskspråkiga kampanjen
Näe mut! Se mej! vill vi vädja till särskilt föräldrarna, att inte glömma barnens behov av stöd i samband med separationen.
Genom artiklar och videosnuttar i media ger
sakkunniga sin syn på saken. I föräldrarnas berättelser kan man läsa om deras erfarenheter.
Via Facebook och Twitter är det möjligt för alla att
interaktivt delta i kampanjen. Kampanjens hemsida www.semej.fi uppdateras regelbundet.
Kampanjen som finansieras med bidrag från
STEA lanseras 19 september och pågår till mitten
av januari 2018.
Anne Bjaerre

”...pahinta ei ole se, että vanhempani erosivat
– pahinta on se, että he jatkavat riitelyä vielä vuosia eron jälkeenkin”
Olemme tavanneet työssämme BF:ssä (Barnavårdsförening) paljon lapsia, joiden vanhemmat ovat eronneet. Olemme kuulleet monia tarinoita siitä, kuinka lapset kokevat vanhempiensa
eron. Yksi usein esille nousevista asioista on
vanhempien jatkuva riitely, jonka lapset kokevat
erittäin raskaaksi ja joka ei lopu avioeroon vaan
jatkuu pahimmassa tapauksessa vuosia eron jälkeen.
Lapset kärsivät vanhempien välisestä tulehtuneesta ilmapiiristä ja heidän sopeutumisensa
uuteen elämäntilanteeseen vaikeutuu ja pitkittyy.
Kaikki vanhemmat haluavat parasta lapsilleen. Eron aiheuttamassa sekamelskassa saattaa kuitenkin käydä niin, ettei lapsi tule nähdyksi eikä kuulluksi. Varsinkin pitkittyvissä riidoissa
sekä huoltajuuskiistoissa on useimmiten kyse
vanhempien välisestä valtataistelusta, jossa lapsi jää ikävään välikäteen. Haluamme kannustaa
vanhempia hakemaan tukea vaikeissa tilanteissa,
jotta heillä riittäisi voimia hyvään vanhemmuuteen.
Suomen- ja ruotsinkielisen Näe Mut! Se Mej!
-kampanjamme avulla haluamme vedota ennen
kaikkea vanhempiin, jotta he eivät unohtaisi lapsen tuen tarvetta erotilanteessa.
Asiantuntijat kertovat näkemyksensä artikkelien ja videopätkien avulla mediassa ja kampanjasivuilla, joissa myös vanhemmat kertovat kokemuksistaan. Kaikki voivat interaktiivisesti osallistua
kampanjan keskusteluihin Facebookissa ja Twitterissä. Kampanjan kotisivua www.naemut.fi päivitetään säännöllisesti.
STEA:n rahoittama kampanja lanseerataan
19.9. och se jatkuu tammikuun puoliväliin 2018.
Kati Sell

Uusparien teatteriviikonloppu Lappeenrannassa
LAUANTAINA 25.11.2017
Vauhdikas ja maailman hauskimmaksikin farssiksi kutsuttu Puhtaana käteen on ollut yleisömenestys eri teattereissa ja nyt haluammekin kutsua
teidät kanssamme viettämään iltaa Lappeenrantaan.

Majoitus:
Sokos Hotel Lappee on varannut huoneita Suplilaisille. Majoitus varattava itse hotellista p. 0107
621000. Mainitse Suomen Uusperheiden Liitto
(Supli) varausta tehdessäsi.

Ohjelma:
• Klo 16 ruokailu Ravintola
Tang Capitalissa viikonloppu-buffetissa 17,20€/hlö
• Näytelmä Puhtaana käteen Lappeenrannan kaupunginteatterissa klo 18.
Lipun hinta on 25€/hlö

Ilmoittautumiset
Sitovat ilmoittautumiset 19.10. mennessä
Ilmoittautumislinkki teatteriviikonloppuun löytyy
www.supli.fi
Lisätietoja:
Janne Nordman
Nordman.janne@gmail.com tai 044 9733079.
Lue lisää näytelmästä: www.lprteatteri.fi
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Lähettäjä
Suomen Uusperheiden Liitto ry,
Läntinen Pitkäkatu 33,
20100 Turku

UUSPERHENEUVOJAKOULUTUS™ 2018
ALKAA TURUSSA - HAE MUKAAN!
Suomen Uusperheiden Liitto ry kouluttaa

www.supli.fi

Vuoden kestävä ammatillinen lisäkoulutus sinulle
sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilainen

Kouluttajat
Pääkouluttajina toimivat
psykoterapeutti,

Koulutuksen tavoitteena on lisätä työntekijöiden

pari-ja perheterapeutti

valmiuksia ja välineitä kohdata työssään

Kirsi Heikinheimo ja

uusperheitä ja auttaa ymmärtämään erilaisia
perhemalleja. Lisäksi tavoitteena on opettaa uusia
vuorovaikutustaitoja eri perheenjäsenten mm.

KT, psykodraamaohjaaja
Eeva Riutamaa.

sosiaalisten vanhempien kohtaamiseen.
Uusperheneuvojakoulutus antaa välineitä toimia
sovittelijana erilaisissa perheneuvotteluissa.

Hinta
1800 euroa. Maksun voi suorit-

Koulutus koostuu teorialuennoista, toiminnallisista

taa neljässä osassa. Koulutus

menetelmistä sekä psykodraama- ja

toteutetaan Opintokeskus

sosiodraamatyöskentelystä.

Siviksen tuella.

Koulutuksen tarkempi esittely os. www.supli.fi./
Uusperheneuvojakoulutus 2018

Haku
Täytä hakulomake osoitteessa
www.supli.fi > Uusperheneuvojakoulutus 2018.
Hakuaika päättyy 24.11.2017.

Koulutuksen rakenne

Lähijaksot 1-10

Uusperheneuvojakoulutus on ammatillinen

1. Minä ammattilaisena to-pe 25.-26.1.2018

Lisätietoja antaa

lisäkoulutus. Opintojen laajuus on 30op, joka

2. Vanhemmuus to-pe 15.-16.2.2018

järjestösihteeri Päivi Tikkanen,

sisältää 22 lähipäivää.

3. Sosiaalinen vanhemmuus to-pe 15.-16.3.2018
4. Lapsi uusperheessä to-pe 12.-13.4.2018

puh. 040 689 3418,

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena
ja se on mahdollista suorittaa työn ohella.

5. Uusperhe perheenä to-pe 17.-18.5.2018
6. Psykodraamajakso ke-pe 8.-10.8.2018

Opiskelijoilla on koulutuksen aikana käytössä

7. Erityiskysymykset to-pe 13.-14.9.2018
8. Parisuhde uusperheessä to-pe 11.-12.10.2018

sähköinen oppimisympäristö Optima.

9. Menneisyys to-pe 15.-16.11.2018
10. Päätösjakso ke-pe 12.-14.12.2018
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