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elteisen kesän jälkeen on raikas, energisoiva ja värikäs
syksy mitä tervetullein tuulahdus, joka meillä Suomen
Uusperheiden Liitossakin toivotetaan toimeliaana tervetulleeksi. Syyskaudella koulutamme pienen tauon jälkeen jälleen
uusia innokkaita vapaaehtoisia pyörittämään tulevia, uuspareille
suunnattuja kurssejamme, ja joulukuussa juhlistamme Uusperheneuvojakoulutuksemme tämän vuoden, jälleen kerran mahtavan opiskelijaporukan valmistumista.
Maailmalle lähtee taas parikymmentä Suplin laadukkaasti,
asiantuntevien ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kouluttamaa uusperheiden erityiskysymyksiin erikoistunutta neuvojaa, monenlaisille palvelukentille. Jos uusperheneuvojakoulutus
kiinnostaisi sinua, niin pidäpä silmällä ensi vuoden alussa markkinointiin lähtevää seuraavaa koulutuspakettiamme, joka vuonna 2019 aloittaakin tällä kertaa elokuussa Helsingissä. Lisäksi
Supli lähtee kehittämään kevätkautta silmällä pitäen Uusperheneuvojakoulutukseen pohjautuvia, räätälöityjä koulutuspaketteja. Siitä lisää tuonnempana tässä lehdessä.
Liiton Stepping-hanke on myös hyvässä vauhdissa ja
hankkeen työntekijät Elisa ja Anni työstävät kovaa vauhtia
NordicEdu Oy:n kanssa StepApp-mobiilisovellusta sekä sen
sisältöjä, jotta ammatillisesti ohjattua StepApp-valmennusta®
hyödyntävät ammattilaiset ja perhepalvelujen piiriin hakeutuvat
uusperheelliset pystyisivät sitä parhaalla mahdollisella tavalla
hyödyntämään sekä saamaan apua uusperhe-elämän haasteisiin.
Koko Suplin tiimi
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yviä ohjeita ja kultaisia tienviittoja parisuhteen hoitamiseen mahtuu
maailmaan. Uusperheen ytimessä on parisuhde ja sen hoitaminen,
johon perustuu myös uusperheen lasten hyvinvointi. Kympiksi ei kai
tule koskaan, mutta uskon aidon tahtotilan syvään sitoutumiseen ja yhteiseen
hyvään riittävän.
Tässä vinkeistä muutamia, joiden parissa olen itse askaroinut parisuhteessani
ja kumppanin kanssa uusperheessämme.
Lojaalius ja luottamus. Yksiavioisessa parisuhteessa haluan ja toivon, että
sinä olet vain minun ja minä olen edelleen vain sinun. Jos vajoamia on syntynyt, on uudelleenrakentaminen ja remontointi raskasta. Siihen tarvitaan tahtoa,
taitoa, sitkeyttä, hellyyttä sekä aikaa. Pystymmekö elämään toistemme ikävien
piirteiden kanssa? Mitä, jos minä muutun ihan kauheaksi ämmäksi? Mitä, jos
rupsahdan ja kuihdun aivan autettavaksi? Kokemus, että kumppani on todellakin
Elämän Kumppani kaikkine piirteineen ja tapoineen, rikastaa yhteisen arjen ja
juhlan elämänmakuiseksi ja koko elämänmitan kantavaksi parisuhteeksi. Lojaaliudella ilmaisemme, että kaikissa toimissamme huomioimme niin kumppanimme
edun kuin toimiemme vaikutukset kaikkiin uusperheemme jäseniin.
Intiimiys ja yksityisyys. Tunnemme kumppanimme melko läpikotaisin. Huomaamatta heijastamme itsestämme salattuja puolia toisillemme. Näemmekö toisissamme myös niitä puolia, joita eniten itsessämme häpeämme ja inhoamme?
Omien haavojen näyttäminen ja tarvitsevuuden paljastaminen luo parisuhteessa
puolisoiden välistä siltaa ja vahvistaa tunneyhteyttä. Ymmärtävä ja kunnioittava
keskustelu tuo uskoa, että voimme selvitä melkein mistä vain. Tuo toinen on niin
arvokas, rakas ja luotettava, että voin olla kaikkineen oma itseni. Hän hyväksyy
minut tällaisenaan ja haluaa elää kaikkien piirteideni kanssa, niiden ikävienkin.
Tuo toinen rakastaa minua yli risukasojenkin. Intiimiys erottaa parisuhteen muista
suhteista, rajaamalla muut pois meistä. Yksityisyys kuuluu meille kaikille. Perheen vanhempien toimilla on keskeisin osa koko perhettä koskevaan hyväksyttäväksi koettuun yksityisyyteen ja erillisyyteen. Tilaa, aikaa, erillisyyttä ja omia
juttuja tarvitsevat kaikki. Miksi haluamme olla yhdessä? Mikä on meidän yhteinen
hyvä? Mikä yhdistää ja saa elämään yhdessä,
parisuhteessa ja tässä perheessä?
Kiitos, kehu ja rakkaudelliset palvelukset.
Miten ihanaa on saada kumppanilta pyyteettömiä rakkaudentekoja osakseen? Pienetkin
rakkauden työt vahvistavat parisuhdetta, alleviivaten huomatuksi tulemisen kokemusta. Tuntuu
sisuskaluissa saakka, kun huomioiminen tulee
vilpittömänä ja odottamatta, vahvistaen tunnetta, että olen arvostettu ja rakastettu omana itsenäni. Miltä tuntuisi positiivinen täsmäpalaute,
kiitollisuuden osoittaminen ja arvostavan ihaileva pitkä katse?
Kaisa Kukkohovi
Kirjoittaja on Suplin hallituksen puheenjohtaja,
uusperheellinen ja töissä lastensuojelulaitoksen
johtajana Tampereen kaupungilla. Palautetta
voit halutessasi lähettää kaisa.kukkohovi@tampere.fi.

3

P

eltojen keskellä kohoaa rintamamiestalo.
Pihalla vastaan juoksee kaksi suurta ystävällistä koiraa, tuvan puusohvalla nukkuu
kissa kippurassa.
Mikko ja Salla Leino toivottavat tervetulleeksi kotiinsa Porvoon Hinthaaran kylällä. Keskellä
päivää on rauhallista, koska muita ihmisiä ei ole
kotona. Perheeseen kuuluu vanhempien lisäksi
myös kuusi 21–3-vuotiasta lasta; vanhimmat ovat
jo lentäneet pesästä.
Mikko, 41, ja Salla, 44, tapasivat toisensa netissä kymmenkunta vuotta sitten. Mikko oli kaksi kertaa eronnut neljän lapsen isä, Salla taas
lapseton sinkku pari vuotta aiemmin päättyneen
”aika huonon avioliiton” jälkeen. Molemmille oli
kariutuneiden yritysten myötä selkeytynyt kuva
siitä, mitä parisuhteelta toivoo.
Lapsiperhearki iski heti päälle, koska Mikko
joutui peruuttamaan ensimmäiset treffit koko perhettä koetelleen oksennustaudin takia. Toiset treffit onnistuivat. Mikko tuli Sallan luo kylään, koiria
ulkoilutettiin ja puolukkapiirakkaa leivottiin. Seurasi parin omin sanoin ilmaistuna ”intensiivinen
hurahdus”.
- Parin viikon ajan tapasimme aina kun voimme ja kirjoitimme useita vuolaita teksti- ja sähköpostiviestejä joka päivä, pari muistelee.
Tiiviin alun jälkeen Mikko halusi kuitenkin olla
rauhassa. Elämässä oli liikaa tunnekuormaa.
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- Olin eroamassa entisestä puolisostani, jonka
kanssa suhde oli päättynyt jo kauan sitten, vaikka
yhä asuimme samassa osoitteessa. Myös hän oli
löytänyt uuden kumppanin, mutta muuttolaatikot
seisoivat yhä eteisessämme, Mikko kertoo.
Toiseen luottaminen tuntui vaikeammalta elämän kolhujen jälkeen.
- Se hyvä puoli siinä oli, että molemmat esimerkiksi tiesimme, miten pettäminen sattuu ja rikkoo suhteen. Tuntui, että toisella olisi harkintaa,
kun on tällaista kokemusta taustalla, Salla sanoo.
Mikkoa myös huoletti, jaksaisiko lapseton taiteilija kuitenkaan työlästä suurperhe-elämää.

Yhteinen lapsi vai ei
Jo alun hurahdusvaiheessa pari keskusteli perusteellisesti vaikeistakin asioista. Kolmansilla treffeillä Mikko kysyi, haluaako Salla lapsia. Mikko ei
halunnut.
- Pelkäsin, että Sallan biologinen kello vain
tikittää eikä hän ole enää kiinnostunut minusta,
kun saa toivomansa lapsen, Mikko kertoo.
Salla taas halusi lapsia. Oli totta, että biologi-

Yksityisyyttä oli vähän, mutta rakkaus oli suurta.

nen kello piti meteliä. Se, että Mikolla oli lapsia
aiemmista suhteista, ei häirinnyt häntä ollenkaan.
- Olin tosi sinisilmäinen ja onnessani, että tässä on nyt se iso perhe, josta olin haaveillut, Salla
kertoo.
Kun Mikko puolen vuoden tapaamistauon jälkeen lopulta ehdotti Sallalle, että tulisi hakemaan
tämän kylään, jäi Salla miltei sille tielleen.
- Tapasin lapset heti ja pian jo työntelin kaksosrattaita päiväkotiin. 3-vuotias Hulda kommentoi, että sä oot ollut aika kauan yökylässä, Salla
kertoo.

Rakkaus häiritsi unta
Salla kertoo olleensa alussa niin rakastunut, että
oli vaikea rauhoittua nukkumaan. Perhe lapsineen ja koirineen asui pienessä asunnossa ja
yksityisyyttä oli vähän, mutta rakkaus oli suurta.
- Ei minua vieläkään kyllästytä toisen naama,
muutamat luonteenpiirteet kylläkin, Salla nauraa
yhdessä remontoidun rintamamiestalon keittiön
pöydän äärellä.
Niin, se remontti – ja monta muutakin käytän-

nön asiaa. Mikko ja Salla ovat toiminnallisia ihmisiä, jotka kaipaavat projekteja. Mikko on muun
muassa opettanut Sallan ajamaan autoa, ja kun
yhteinen koti ostettiin, sen remontoinnissa on
kulunut monta vapaata hetkeä. Perheessä on
lapsikatraan lisäksi kaksi koiraa, kaksi kissaa ja
marsuja.
Suhteen alkua kuormitti paitsi edellisen perheen alasajo, kuten Mikko luonnehtii, myös työelämän vaikeudet. Elettiin vuotta 2008, ja lama
koetteli myös Mikon firmaa.
- Se, että Mikolla oli niin raskasta, vaikutti totta
kai suhteeseemme, Salla sanoo.
Ongelmista on kuitenkin aina selvitty, mistä
Mikko kiittää puolisonsa halua selvittää asiat. Sallan kanssa ongelmat eivät pääse kumuloitumaan,
koska ne puhutaan aina läpi ennen nukkumaanmenoa.
- Usein aikaa tilanteiden selvittämiseen olisi
vasta myöhään illalla, mutta arvostamme myös
yöunia emmekä kaipaa turhaa dramatiikkaa yliväsyneenä riitelyn muodossa. Minulle on tärkeää,
että vaikka vaan sovitaan, että asiaan palataan
myöhemmin. Lopulta sitten kumpikin on valmis
puhumaan ja yhteys jälleen löytyy, kommentoi
Salla.
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Vastuunjako vauvanhoidossa
Yhteisen lapsen kysymyksessä löydettiin kompromissi. Kalle-poika syntyi vuonna 2010. Vielä
odotusaikana Mikko, joka oli saanut esikoisensa
19-vuotiaana, kipuili sitä, että koko aikuiselämä
tuntui kuluneen lastenhoidossa.
- Meille muodostui säännöksi, että Salla hoitaa vauvan pääasiallisesti, Mikko sanoo.
Vastuut jaettiin ajatellen, että kaikkien ei tarvitse tehdä samoja asioita, vaan tärkeintä on, että
kaikki kantavat kortensa yhteiseen kekoon.
- Sillä varmaan vältettiin monet riidat, että vauvanhoito oli selkeästi minun vastuullani, Salla sanoo.
Toisaalta se, että Mikko oli kokenut synnytykset ja vauvavaiheet moneen kertaan, tuntui turvalliselta. Hän tiesi miten vaippa taitellaan ja milloin kannattaa lähteä sairaalaan. Mikko oli myös
pari kuukautta vanhempainvapaalla Kallen kanssa, kun freelance-teatteriohjaajana toimivalla Sallalla oli työprojekti.
Sallan mukaan yhteinen lapsi vakautti ja vakavoitti perhe-elämää.
- Kallen tulo syvensi minun ja Mikon muiden
lasten välejä. Tuntui hyvältä jakaa heidän kanssaan rakkaus uuteen tulokkaaseen. Ja toki oma
asema perheessä tuntui vankemmalta.
Mikko ja Salla kokevat, että uusperhe-elämää
on helpottanut se, että Mikon isompien lasten
äideillä on myös puolisot. Elämässä on menty
eteenpäin, ja asioista sopiminen eri kotien kesken
on sujunut hyvin.
Mikko kävi tuttavan suosituksesta eroseminaarin ollessaan jo yhdessä Sallan kanssa. Siellä
hän käsitteli ennen kaikkea ensimmäistä eroaan.
- Se oli tila puhua erosta sallitusti ja sellaisten
ihmisten kanssa, jotka ymmärtävät eronneen tilannetta ja tunteita, joita eroon liittyy.

Parisuhteesta pitää puhua
Uusperhetoiminta on Sallan ja Mikon yhteinen
harrastus. He osallistuivat ensimmäistä kertaa
Suplin perhelomalle ja siellä järjestettyyn aikuisten vertaistukiryhmään ensimmäisenä yhteisenä
kesänään.
- Perheleirillä oli tosi hienoa voida keskittyä
parisuhteeseen. Arjessa parisuhdetta asetutaan
helposti miettimään vain kun on riita selvitettävänä, mutta leirillä voidaan miettiä vaikka yhteisiä
arvoja, unelmia ja vahvuuksia, Salla sanoo.
Ensimmäisellä uusperheleirillä vertaisohjaaja kommentoi Mikolle, että on hienoa, kun annat
vastuuta lapsista myös Sallalle.
- Tajusin, että olen ottanut Sallan täysvertaiseksi vanhemmaksi, hän ei ollut mikään vieraileva tähti.
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Myös erityisesti Mikon keskimmäisten lasten
äiti on ottanut Sallan täysivaltaiseksi sosiaaliseksi
vanhemmaksi lapsilleen. Salla on miettinyt, onko
valinta ollut oikea.
- En vieläkään tiedä, olisiko ollut parempi olla
lapsille vain bonus, ylimääräinen, mielellään mukava lisä ja jättää enimmät vastuunkantamiset
vanhemmille. Olen huomannut, että erityisesti äitipuolet usein kokevat saavansa vain hoitaa
velvollisuuksia, kun taas lasten ilo ja rakkaus
kohdistuvat biologiseen vanhempaan. Sijaisvanhemmaksi kouluttauduttaessa puhutaan tietoisesta kiintymyssuhteen rakentamisesta. Jostain
syystä uusperheessä monesti oletetaan, että
luottamus ja kiintymys uuteen aikuiseen syntyvät
itsekseen siinä sivussa, samalla kun käsketään
siivoamaan huone ja syömään lautanen tyhjäksi.
Ei se niin mene.Vertaisryhmissä pysäyttävimpiä
harjoitteita ovat minusta olleet ne, joissa aikuiset
hetkeksi asettuvat lasten asemaan ja katsovat tilanteita näiden silmin.
Toisaalta Sallalla on omasta lapsuudenperheestään uusperheen malli, jossa äidin mies oli
vain ”toisella jalalla” mukana perheessä. Se ei olisi sopinut Sallalle ja Mikolle, joille perhe on juuri
se yhteinen ja yhdistävä asia.

Aika loppuu aina kesken
Vuonna 2013 Leinot kävivät Suplin vertaisohjaajakoulutuksen. He ovat vetäneet uuspareille kolme viikon kurssia ja kaksi viikonloppukurssia.
- Ensin tuntui, ettei ohjaamiselle ole aikaa,
mutta sitten on ohjattu vaikka vain yksi viikonloppu vuodessa. Vähitellen vedettyjä ryhmiä on

kertynyt. Yhteistyö vetäjäparina on suhdetta vahvistava kokemus. Vertaisilta oppii ja saa ryhmän
vetäjänä yhtälailla kuin osallistujana. Ja aina on
kiitollinen tunne siitä, miten paljon ihmiset ryhmissä kertovat ja antavat itsestään.
Salla ja Mikko kertaavat muita yhteisiä harrastuksia,laulua kyläkuorossa ja ratsastusta, ja
yhtäkkiä he muistavat myös perustaneensa muutaman muun perheen kanssa kotinsa lähelle kulttuuritalon, joka toimii nykyään ammattimaisesti
ja jota pyörittävän yhdistyksen puheenjohtajana
Salla edelleen toimii. Mikko taas on yhdistysaktiivina Suplissa ja on sen hallituksen jäsen.
Tässä välissä on jo kysyttävä, mistä pari taikoo lisää aikaa elämäänsä.
- Aika loppuu aina ja jutut saattavat olla pitkäänkin kesken, mutta kyllä ne lopulta valmistuvat, omalla aikataulullaan, Mikko ja Salla kuittaavat. - Ja kyllä meille tutut joskus naureskelevatkin,
ihan syystä.

Yhteinen maailma on tärkeä
Salla ja Mikko kokevat olevansa suhteessaan onnekkaita, sillä heillä on suurin piirtein yhtä voimakas läheisyyden tarve.
- Olemme saman verran läheisriippuvaisia.
Haluamme tehdä yhdessä asioita ja pystymme
näyttämään, että tarvitsemme toisiamme. On
mahtavaa, kun suhde on sillä tavalla kunnossa,
että voimme yhdessä keskittyä itsemme ulkopuolella oleviin asioihin ja tuntuu, että enimmäkseen
annamme toisillemme voimaa.
Luottamus on parille tärkeää jo aiempien huonojen kokemusten vuoksi. Mustasukkaisuuden
tunteita on lupa sanoittaa ja laittaa vaikka epävarmuudesta kertova tekstiviesti, kun toinen on ystävien kanssa ulkona. Siihen on helppo nopeasti
vastata ja rauhoittaa toista.
Eroa ei ole koskaan mietitty tosissaan, vaikka
välillä kuormitus on ollut kova.
Pahinta parisuhteessa olisi se, jos maailmat
erkanisivat liiaksi. Maallemuutto oli meidän yhteinen unelmamme. Se oli yhteinen näky jota kohti
on menty, Salla pohtii.
- Ensimmäisillä treffeillä jo kerroin, että unelmani on lämmittää pihasaunaa munasillaan, Mikko tunnustaa.
Maalla asumisessa on kuitenkin hankaliakin
puolia: Mikon keskimmäiset lapset asuvat äitinsä
kanssa Itä-Helsingissä ja kulkevat isäviikkoina
pitkää koulumatkaa. Logistiikassa on haasteita

eivätkä kaverit ole lähellä. Jossain vaiheessa pari
mietti, miten koko suhteen kävisi jos edessä olisi
paluumuutto kaupunkiin, mutta ei se enää huoleta, kunhan halu etsiä uusia yhdistäviä asioita
säilyy.
Arjen sujumista helpottavat usein yksinkertaiset ratkaisut. Esimerkiksi se, että kun Salla nukuttaa lapsia, siivoaa Mikko sillä aikaa keittiön, niin
kummallakin alkaa vapaa-aika samaan aikaan.
Makuuhuoneen oveen taas hankittiin lukko toisen
uusperheellisen suosituksesta.
- On tärkeää, että on paljon seksiä. En usko,
että täysin seksitön liitto voi toimia, Mikko sanoo.
Kumpikaan ei ole hyvä synttärilahjoissa, mutta
arkea tehdään mielellään juhlavammaksi vaikka
laittamalla hyvää ruokaa.

Uusperhe valmentaa sijaisvanhemmaksi
Kohta lähestyy aika mennä päiväkodin portille.
Perheen pienimmän hoitopäivä on päättymässä.
Mikko ja Salla kävivät sijaisvanhempien Pride-valmennuksen vuonna 2015, ja keväällä 2018
heidän kotiinsa muutti kuopus, sijaislapsi.
Sijaisvanhemmuudesta puhuttiin jo suhteen
alussa, mutta vasta Mikon työkuvioiden muuttuessa alkoi tuntua, että perheeseen mahtuisi vielä
yksi lapsi. Sallan ajatus oli, ettei lapsen välttämättä tarvitsisi olla biologisesti oma.
Uusperheellisyys on valmentanut myös sijaisvanhemmuuteen. Jaetusta vanhemmuudesta on
jo kokemusta, samoin siitä periaatteesta, että lapsen biologisista vanhemmista puhutaan hänelle
vain hyvää.
- Sijaisäitinä olo tuntuu jopa helpommalta kuin
äitipuolena oleminen. Se liittyy vastuun ja yhdessä vietetyn ajan määrään sekä siihen, miten
paljon lapsi tarvitsee meitä. Hän valitsi itse heti
kutsua meitä äidiksi ja isäksi, hän siis tarvitsi sellaiset, Salla kertoo.
Muiden perhe-elämää seuratessaan Mikko ja
Salla ovat huomanneet yhden asian, joka on eri
tavoin uusperheissä kuin ydinperheissä. Uusperheistä harva on kulissiliitto.
- Uusperheessä kulissit murenevat nopeasti,
jos parisuhde ei ole kunnossa. Onnea ei lähdetä rakentamaan ulkoisten olosuhteiden varaan.
Ydinperheissä voi olla, että on rakennettu perheelle hienot puitteet ja odotetaan, että se tuo
onnen, Mikko miettii.
- Onneksi jokainen ydinperhe on potentiaalinen uusperhe, pari nauraa.
Sillä, vaikka se onkin Mikon ja Sallan mielestä
vähän lattea toteamus, huumori ja nauru pelastaa
monta ärsyttävää hetkeä.
				Elina Teerijoki
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Kun vanhempien yhteistoimintaan ei ollut
malleja, Susanna Airola rakensi sellaisen itse.
Syntyi yhteisvanhemmoinnin työkalupakki.

K

un itse erosin, koin, että en saanut mistään
valmiita malleja siihen, miten tulisi toimia
uudessa tilanteessa. Lähestymistapa oli aikuiskeskeinen ja terapeuttinen. Tärkeää itselleni
oli kuitenkin se, miten me vanhemmat hoidamme
lapset niin, ettei kumpikaan vanhempi tulisi syrjäytetyksi lasten elämästä ja lapset saisivat säilyttää turvallisen suhteen molempiin.
Tutkimusmatkani yhteishuoltajuuteen venyi
usean vuoden mittaiseksi ja oivalsin, että teoriaa
yhdessä toimimisesta tuli testata muillakin kuin
itsellä. Työni lastensuojelussa oli näköalapaikka siihen, mitä huoltajuusriitely tarkoittaa lapsen
edun kannalta.
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Huomasin hyötyväni Jaana Hallamaan yhteistoiminnan teorian käsitteistä, kun työskentelin
yhteishuoltajavanhempien välisissä konfliktitilanteissa. Yhdessä toimimisen etiikassa oli vastaus
myös siihen, mitä itse tarvitsin perheemme arjen
järjestämiseen – tasapuolista, vastavuoroista ja
oikeudenmukaista aikuisten yhteistoimintaa lasten parhaaksi.
Halusin kehittää ja tutkia välinettä, joilla voisi
kuvata sellaista yhteishuoltajavanhempien yhteistoimintaa, joka palvelisi lapsen hyvinvointia.
Tutkin, mitä olivat tekijät, joiden nähtiin edistävän
lapsesta huolehtimista ja lapsen etua yhteishuoltajuustilanteissa.

Kehittämässäni
yhteisvanhemmoinnin
kriteeripaketissa jokainen yksittäinen kriteeri on
kokonaisuuden välttämätön osatekijä. Mallia on
mahdollista käyttää vaikka muistilistana: mistä
osatekijöistä lapsilähtöinen vanhempien yhteistoiminta rakentuu.

itsenäisesti. Se voi olla myös luottamista, että
toisella on kyky oppia huolehtimaan lapsesta
luotettavasti.
Yhteisvanhemmointi edellyttää a) luottamista toiseen vanhempana ja b) luottamista omaan
ja toisen vanhemman kykyyn, motivaatioon ja
haluun toimia lapsen parhaaksi vanhempien
yhteistoiminnan keinoin.

Yhteisvanhemmoinnin taitosanat
On tärkeä huomata, että sana vanhemmoida on
verbi. Se sisältää tavoitteen pyrkiä lapsen hyvään
ja toteuttaa lapsen etua. Tämän yhteisen päämäärän keskiössä pitäminen on yhteisvanhemmoinnin perusta.
Yhteistoiminnan edellytys on yksilön toimijuus.
Se on edellytys vastavuoroisen ja yhteisvastuullisen yhteistoiminnan toteutumiselle.
Toimija on vastuullinen teoistaan, kun hän
kykenee asettamaan päämääriä ja perustelemaan
toimintansa mielekkyyden, ymmärtää syy-seuraussuhteita ja
osaa arvioida niitä. Hänen pitää
myös tietää, miten maailma
toimii ja kuinka hän voi vaikuttaa siihen. Toimijan on myös
miellettävä itsensä toimijaksi,
henkilöksi, jolla on kyky saada
aikaan muutos.
Teon vastoin tarkoitusta tapahtuvista seurauksista ei voi
päätellä ihmisen ajatusta päämäärästä. Tämän
muistaminen saattaa hyödyttää, kun yhteistyö
tuntuu haasteelliselta ja toisen toiminta vaikealta
käsittää: tavoite on joka tapauksessa yhteinen.
Yhteistoiminta on mahdollista, kun yksilöllä on
kaikki edellä mainittu ja kun hänellä on jonkun toisen kanssa jaettu kiinnostuksen kohde, intressi ja
päämäärä. Yhteistoiminnan edellytyksenä on toimijoiden keskinäinen neuvottelu välineistä, joita
käytetään yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.
Yhteistoimintaan liittyy aina sopimuksellisuutta,
mahdollisuutta ennakoida toisen toimintaa tilanteissa, joissa on tarkoitus toimia yhteistyössä.

Yhteistoiminnan ala ja rajat
Yhteishuoltajien yhteistoiminnan päämääränä
on luoda lapselle hyvä arki. Yhteisvanhemmoinnin onnistumisen kannalta on tärkeää hahmottaa yhteistoiminnan ala ja rajat.
Yhteisvanhemmointi perustuu yksilötoimijuuden ja yksilöllisen vanhemmoinnin kunnioittamiseen. Omien intressiensä lisäksi vanhemmilla on jaettu yhteinen intressi: edistää lapsen
hyvää.
Yhteishuoltajien
yhteistoiminta koskee kaikkia (ja
ainoastaan) niitä toimintoja,
jotka liittyvät vanhempien yhteistoimintaan lapsesta huolehtimisen kysymyksissä.
Yhteisvanhemmointi tarkoittaa vastavuoroista, lapsilähtöistä
yhteishuoltajavanhempien yhteistoiminnan
mallia. Sen työkalupakkiin kuuluu kahdeksan
kriteeriä: sitoutuminen päämäärään, vastuu,
luottamus, kunnioittaminen, suunnitelmallisuus,
resurssit, joustaminen sekä tieto ja tiedonkulku.
Sitoutuminen tarkoittaa sitoutumista sekä
lapsen edun toteutumiseen joka tilanteessa
että yhteistoimintaan lapsen toisen vanhemman kanssa. Vastuu viittaa valmiuteen kantaa
vastuuta lapsen kokonaisarjesta ja myös vastuuseen yhteistoiminnan sujumisesta; myös
luottamus viittaa siihen, että luottaa molempien
vanhempien suoriutuvan näissä asioissa.

Luottamuksen minimi
Yhteistoiminta edellyttää luottamusta. Luottaminen ei tässä yhteydessä tarkoita esimerkiksi luottamista toiseen puolisona tai elämänkumppanina,
autokuskina tai siivoajana. Luottamisen minimitaso on, että vanhempi luottaa toiseen vanhempana.
Kyse ei ole mielipiteestä, millainen vanhempi,
ihminen tai puoliso toinen on, vaan siitä, onko toinen vanhempi kykenevä huolehtimaan lapsesta
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Kunnioittaminen
tarkoittaa toisen vanhemman arvostamista lapselle tärkeänä
ihmisenä ja hänen vanhempana toimimisensa arvostamista.
Kunnioittaminen
sisältää myös rajojen kunnioittamisen sekä lapselle
tärkeiden ihmisten ja asioiden
kunnioittamisen.
Suunnitelmallisuus
ohjaa
lapsen elämän vakauteen ja
vanhempana toimimisen ennakoitavuuteen. Se
edellyttää, että osapuolilla on riittävästi tietoa ja
halu neuvotella isoista ratkaisuista.
Resursseja ovat esimerkiksi aineelliset kuten
raha, toisaalta resursseja ovat myös verkostot
sekä vanhemman kyvyt, tiedot ja taidot. Joustavuus ja vanhemman kyky neuvotella ja reflektoida
omaa toimintaansa auttavat lasta: joskus kompromissi on paras vaihtoehto.
Yhteisvanhemmoinnin kriteerien avulla voi
tarkastella ja arvioida yhteishuoltajavanhempien
yhteistoimintaa. Kriteerit ovat suhteessa toisiinsa:
esimerkiksi kun vanhemman A resurssi pienenee,
vanhemman B vastuu kasvaa.
Vanhempien resurssit ovat eri asioissa erilaiset. Kun vanhemmat jakavat resurssejaan lapsen
edun näkökulmasta, on laskutapa erilainen kuin
jos resursseja käytetään saman verran huomioimatta, kuinka paljon niitä kullakin vanhemmalla
on.
Myös luottamusta voi olla paljon tai vähän,
eikä se yksin määritä vanhempien yhteistoiminnan toteutumista. Yhteistoiminta edellyttää muutakin kuin luottamista: se rakentuu useista osatekijöistä, joita kaikkia tarvitaan.

Ulkoiset muutokset ja kolmannet osapuolet
Jos vanhempien välinen yhteistoiminta paalutetaan tiukoilla sopimuksilla ja joustavuus vähenee,
tarkoittaa tämä lapsen kannalta tilannetta, jossa
ei neuvotella, vaikka pitäisi. Lapselle on turvallista, että arki on säännöllistä, mutta pakonomaisena säännöllisyys ei enää ota huomioon lapsen
muuttuvia tilanteita.
Yhteisvanhemmoinnissa tulee tiedostaa, että
lapsen kanssa eläessä ympäristössä on paljon
muuttujia. Jos näitä muuttujia torjutaan tiukentamalla sopimuksia, se voi viedä tilaa sekä lapsen
että vanhempien toimijuudelta.
Yhteisvanhemmoinnissa hyvät monitahoisuuden huomioivat rakenteet yhtäältä sekä turvaavat
että suojaavat kaaokselta ja toisaalta suojaavat
mahdollisuutta ja tilaa toimijuuteen, tilanteittaiseen uudelleen orientoitumiseen.
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Käytännön työssä tulee usein esiin kysymys
kolmansista
osapuolista.
Yhteistoiminta
edellyttää
sopimista, luottamista, rajoja, kunnioitusta ja riittävää
tietoa. Kolmannet osapuolet
voivat joko tukea tai häiritä
vanhemman toimijuutta.
On tärkeä hahmottaa,
kuka on toiminnan varsinainen osapuoli ja kuka on
ulkokehällä. Hyvä tukihenkilö tukee vanhempaa
järkevään toimijuuteen ja hahmottaa, että on kyse
lapsen molempien vanhempien toimijuudesta.

Yhteishuoltajuus ja yhteisvanhemmointi
Yhteishuoltajuus on juridinen käsite, mutta yhteisvanhemmointi on sisällöllinen käsite. Yhteishuoltajuutta voi toteuttaa yhteisvanhemmoiden, mutta
yhteishuoltajuuden edellytys ei ole vanhempien
vastavuoroinen yhteistoiminta.
Yhteishuoltajuus ei tarkoita, että vanhemmat
välttämättä tosiasiallisesti toimisivat yhteistyössä.
Vanhempien yhteistoiminnan puute yhteishuoltajuudessa tuottaa toisinaan vakaviakin ongelmia
lapsen edun näkökulmasta. Yhteishuoltajuudessa toimijuus jäsentyy eri tavoin, riippuen siitä asetetaanko tavoitteeksi sääntöjen noudattaminen
vai lapsen hyvä.
Yhteisvanhemmoinnin ero yhteishuoltajuuteen
on siinä, että yhteisvanhemmoinnissa ei pyritä
laskennalliseen lapsen ajan ja elämänkokonaisuuden kahtia jakamiseen. Vanhempien toiminta
tähtää lapsen toimintaedellytysten ja toimijuuden
vahvistamiseen, eheään lapsilähtöiseen arkeen.
Susanna Airola
Susanna Airola, 51, on valtiotieteen maisteri ja
sosiaalityöntekijä. Hänen sosiaalitieteen pro gradu -tutkielmansa valmistui Helsingin yliopistosta
2016 ja käsitteli onnistuneen yhteishuoltajuuden
tekijöitä. Taustaltaan Airola on uusperheellinen kokemusasiantuntija, teologian maisteri, pappi sekä
viiden oman lapsen äiti,
4 bonuslapsen vierivanhempi, 8 uusperheellisen
lapsen täti.

Lotta ja Mika joutuivat uusperhetaipaleensa aluksi voimakkaaseen ulkopuoliseen
paineeseen. Se johti Mikan
sairastumiseen ja kriisiin,
josta noustiin pariterapian
avulla.

S

yytöksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, huutavia sukulaisia, aikataulujen panttaamista, lehtitilauksia, joita ei
ollut itse tehty. Kiusanteon muodot olivat monenlaisia ja välillä hyvinkin mielikuvituksellisia, kun Mikan entinen puoliso kipuili eroa ja
Mikan uutta suhdetta.
Mikan ja Lotan tuttavuudella oli juuret
kaukana historiassa. He tapailivat lyhyesti jo
lukioaikana, mutta silloin suhteesta ei tullut
mitään. Kumpikin avioitui melko nuorena silloisten kumppaniensa kanssa.
Nyt Lotta tarttuu Mikaa kädestä, kun he
kertovat vaikeista ajoista yhteisen ruokapöytänsä ääressä. Teini-ikäiset lapset ovat omissa menoissaan tai toisen vanhempansa luona. Vakituisesti perheen kanssa asuu Lotan
tytär, Mikan lapset vierailevat viikonloppuisin.
Kun Lotan ja Mikan suhde alkoi uudelleen
lämmetä, molemmat olivat tahoillaan naimisissa. Ajoitus ei ollut paras mahdollinen, mutta kummankin ensiliitossa oli ongelmia. Mika
oli hakenut eroa kerran aiemminkin, mutta
peruuttanut sen.
Satunnainen tapaaminen kaupungilla johti ensin kuulumisten vaihtoon Facebookissa,
sitten ihastumiseen.
- Kai minunkin liitossani oli vikaa, kun sillä
tavalla ihastuin toiseen, Lotta miettii.
Pari oli lopulta niin rakastunut, että päätti
alkaa olla yhdessä. Lotan ero entisestä puolisosta oli melko helppo, mutta Mikan entiselle
puolisolle eropäätös oli suuri järkytys. Hän ei
hyväksynyt eroa ollenkaan.
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Lisäksi kun Mika lähti avioliitostaan, samalla
hänen elämästään katosivat kaverit. Jutut olivat
kiertäneet.
- Asuimme aluksi pienellä paikkakunnalla Mikan entisen perheen talossa. Tuttuja tuli jatkuvasti vastaan, mutta kaupassa käydessäkin huomasi, että he kääntyivät pois nähdessään meidät,
Lotta kertoo.
- Ihmisillä on tapana karttaa vaikeita asioita,
Mika kuittaa.
Oltuaan yhdessä vuoden he päättivät muuttaa
suurempaan kaupunkiin. Se oli viisas veto, pari
sanoo. Etäisyys entiseen elämään antoi suhteelle mahdollisuuden, samoin se, että pari sai myös
positiivista palautetta. Esimerkiksi Mikan vanhemmat ottivat uuden puolison hyvin vastaan.
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”Uusperhe ei ole mikään
helppo perhemuoto. Sitä
ei myöskään arvosteta niin
paljon kuin ydinperhettä.
Meidän on pitänyt itse löytää perheemme arvo.”

Puhelinterrori takasi tapaamiset

Sairaalajaksosta avaimet parempaan

Yhdessäolo oli ihanaa. Lotta ja Mika olivat hyvin
rakastuneita ja rakensivat suhdetta toisiinsa ja
toistensa lapsiin. Mutta vaikka rakkautta riitti, vaikeudet jatkuivat.
Mikan entinen puoliso ei suostunut tekemään
virallista sopimusta lasten tapaamisesta. Tapaamisaikoja ei voinut tietää etukäteen. Oli tavallista,
että tekstiviestillä ilmoitettiin, että lapset tulevat
nyt.
- Lapsia vaihdettaessa koko suku tuli kadulle huutamaan. Lapsetkin reagoivat siihen. Se oli
vaikeaa, kun tilanne oli itsellekin vielä uusi, Mika
kertoo.
Entinen puoliso myös puhelinterrorisoi. Hän ei
suostunut puhumaan Mikalle, mutta saattoi soittaa Lotalle ja huutaa pari tuntia. Entinen puoliso
haukkui Mikaa ja tenttasi yksityisasioita kuten
sitä, aikooko pari hankkia lapsia. Lotta ei voinut
asettaa puheluille rajoja, sillä ne takasivat Mikan
ja hänen lastensa välisen yhteyden: jos Lotta ei
ollut paikalla ja sopinut asioista, lapsia ei annettu
tapaamiseen.
Lastenvalvojan kanssa asioiminenkin oli vaikeaa, sillä entinen puoliso oli kertonut myös sinne väritettyjä juttuja. Mikan piti toimittaa todisteet
siitä, että hänellä oli asunto, työ ja mielenterveys
tallella. Sitten tuli syytös pienen tyttären seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Sen ex-puoliso suostui
lopulta vetämään pois.
Häirintä sai välillä absurdeja muotoja. Parin
postiluukusta alkoi tulvia lehtiä, joita kumpikaan
ei ollut tilannut. Tilausten peruuttamisessakin oli
iso vaiva.
- Totta kai häirintä vaikutti meidän suhteeseemme, mutta olimme päättäneet pysyä yhdessä vaikka uhmasta. Olimme kärsineet jo niin paljon rakkautemme vuoksi, Lotta ja Mika sanovat.

Lisänä olivat rahahuolet, jotka liittyivät eron jälkeiseen ositukseen ja Mikan uuden ammatin opiskeluun. Mikan jaksaminen loppui. Hän paloi loppuun
ja masentui niin vaikeasti, että joutui sairaalaan.
Vastuu perheen pyörittämisestä jäi Lotalle,
joka suoritti arkea parhaansa mukaan.
- Olin tosi vihainen Mikalle siitä, että hän sairastui, hän tunnustaa.
Uupumuksessa oli kuitenkin jatkon avaimet.
Mika sai hoitoa, ja sairaalan kautta pyytämällä
löytyi myös parisuhteeseen apua. Mika ja Lotta
saivat avukseen kaksi pariterapeuttiopiskelijaa,
joiden kanssa tapaamisia oli kymmenkunta kertaa.
Pariterapiassa keskustelu oli rauhallista ja
johdettua. Terapeutit osasivat kysyä oikeita kysymyksiä. Eikä terapia loppunut siihen, kun aika tuli
täyteen, vaan pari jatkoi keskusteluja illalla kahdestaan.
- Olimme hyvin sitoutuneita ja halusimme jatkaa toistemme kanssa, vaikka elämä tuntui välillä
mahdottomalta.
Kaverinsa menettänyt Mika pääsi pariterapiassa ensimmäistä kertaa puhumaan erosta jonkun ulkopuolisen kanssa. Lotta taas ymmärsi,
että hän koki pettymystä siitä, ettei pystynyt elämään nuoruutensa ideaalielämää.
- Olin pettynyt itseeni. Kukaan meidän suvussa ei ollut eronnut. Lapsuudenperheeni oli hyvin
läheinen, ja myös minun ja siskojeni miehet kuuluivat siihen. Nyt tosin myös kaksi siskoistani on
eronnut.
Pariterapiassa opeteltiin esimerkiksi sitä, miten riidellä järkevästi.
- Suhteemme oli alussa hyvin intohimoinen
myös riitelyssä, Lotta ja Mika kertovat.
Paineet pakkautuivat rajuihin riitoihin ja ovien

paukkumiseen perässä. Kerran Mika löi riidan jälkeen oven kiinni ja meni nukkumaan talon pyöräkellariin.
- Siellä oli tosi kylmä, hän myöntää.
Pariterapiassa opeteltiin rauhoittumista ja toisen kuuntelemista. Mika ja Lotta sanovat, että
molemmat ovat kiivaita luonteita ja tulkitsivat
usein toisen sanomisia väärin. Lotta on myös oppinut olemaan vatvomatta asioita liikaa.

Uusperheen arvo on löydettävä itse
Terapia ja kasvu ihmisenä on muuttanut Lotan ja
Mikan mielestä kumpaakin paljon. Välillä heistä
tuntuu, ettei kaksikymppisenä vielä edes saisi
mennä naimisiin – niin kesken ihminen nuorena
on.
- Edellinen elämäni oli aika konservatiivista, oli
omakotitalo ja muut puitteet kunnossa. Elämäni
meni ihan uusiksi eron myötä, kun vaihdoin ammattiakin, Mika sanoo.
- Uusperhe ei ole mikään helppo perhemuoto.
Sitä ei myöskään arvosteta niin paljon kuin ydinperhettä. Meidän on pitänyt itse löytää perheemme arvo.
Paine onnistumiseen on Lotan mielestä toisella kierroksella kova.
- Pitäisi olla koko ajan kauhean onnellinen todistaakseen jotain, vaikka ei kai kenelläkään oikeasti ole sellaista Instagram-avioliittoa.
Uusperhe on myös eri tavalla näkyvillä kuin
ydinperhevaiheessa, ja ulkoisia vaikuttajia on
enemmän. On ollut pakko oppia vetämään rajoja
ja toisaalta sanoittamaan omia ulkopuolisuuden
tunteitaan silloin, kun niitä on tullut.
Eron hetkestä on jo yli kymmenen vuotta,
omasta kriisistä ja pariterapiastakin useita. Parasta juuri nyt Mikan ja Lotan elämässä on se,
että rakkaus on säilynyt. Silloinkin, kun on ollut
todella vaikeaa, toisen kanssa on ollut hyvä elää.
Jo ikääntyminen on tuonut seesteisyyttä nyt nelikymppisen parin elämään.
- Meitä yhdistää se ajattelu, että otetaan elämä sellaisena kuin se on. Ero on tapahtunut tosiasia ja johti ikäviinkin seurauksiin, mutta mikä sen
vaihtoehto olisi ollut, jatkaa entisessä suhteessa?
Millaista se sitten olisi lapsille ollut, Mika miettii.
- Lotta oli erossani vahva katalysaattori, mutta
uskon, että olisin eronnut jossain vaiheessa joka
tapauksessa.

Lapset ovat lainaa
Uusperheellisyydessä on ollut myös paljon hyvää. Lotta ja Mika kokevat, että perheytyminen ja
toisen lapsiin kiintyminen on sujunut helposti ja
luontevasti. Biologisesti yhteisiä lapsia parilla ei
ole, yhteisestä päätöksestä.
- Meillä oli kuitenkin kolme pientä lasta, kun
aloimme olla yhdessä. Jos olisimme hankkineet
lisää, emme varmaan olisi tässä. Vauva-aika olisi
ollut liikaa.
- Mielestäni meidän perhe ei ole koskaan ollut
mitenkään vähemmän perhe, vaikka yhteisiä lapsia ei olekaan, Mika sanoo.
Lotta sanoo, että uusperheessä huomaa jo aikaisin sen, että vanhemmat eivät omista lapsiaan.
- Lapset muuttavat joka tapauksessa joskus
pois. Suhteessa pitää olla jokin muukin liima kuin
se lapsi.
Elina Teerijoki
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Vapaaehtoistoimintaa Suplissa
Suplissa on tehty hienoa ja laadukasta vapaaehtoistyötä jo reilut 20 vuotta. On ollut kiinnostavaa ja antoisaa päästä uutena työntekijänä paneutumaan Suplin vapaaehtoistyön käytänteisiin ja ennen kaikkea huikeisiin,
ihaniin, tiedostaviin, kouluttautuneisiin, motivoituneisiin ja sitoutuneisiin
vapaaehtoisiin!

V

ertaistuki on Suplin vapaaehtoistoiminnan ydin.
Koko Suplin olemassaolon ajan toiminnan punaisena
lankana on kulkenut vertaistuen ja -koulutuksen ajatus.
Perinteisin vertaistuen muoto
on ollut viikonlopun kestävät
live-vertaisryhmät.
Supli tarjoaa tällä hetkellä
Voimaa Uusperheen Arkeen
-kurssia ja Rikasta Minua -kurssia, jotka on räätälöity Suplille
yhteistyössä
parisuhdekeskus
Katajan kanssa. Voimaa Uusperheen Arkeen eli VUA on
uusperheiden aikuisille suunnattu kurssi. Kurssilla voi olla
perus uusperheteemojen lisäksi näkökulmana vaikkapa
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Erityislapsi
uusperheessä
tai
Leskiperheestä
uusperheeksi.
Lähtökohtana on tiedon ja harjoitteiden kautta syntyvä ymmärrys
parisuhteesta, vanhemmuudesta, uusperheen perheytymisestä
sekä erilaisista haasteista uusperheissä. VUA-kurssia järjestetään myös 8-9 tapaamiskerran
ryhmänä. Rikasta Minua -kurssi
sen sijaan keskittyy uuspariskuntien rakkauden vahvistamiseen
ja parisuhteen, uusperheen ytimen, tukemiseen.
Kaikki kurssitoiminta perustuu
vertaisohjaajapariskuntien
vapaaehtoistyöhön. Supli tukee
vertaisohjaajien toimintaa koulutuksen, työnohjauksen ja organisointiavun kautta. Vertaistoimin-

ta lähtee kuitenkin aina halusta
auttaa toisia. Toimintansa ohessa vertaisohjaajapariskunta voi
saada itse vertaistukea, eväitä
omaan parisuhteeseen ja yhteisöllisyyttä. Monille vertaisohjaaminen on yhteinen haastava
mutta myös antoisa harrastus.
Suplin vertaistoiminnan lähtökohtana on ohjaaminen yhdessä oman kumppanin kanssa.
Tänä syksynä alkava uusi
vertaisohjaajakoulutus
järjestetään ensimmäistä kertaa osin
yhteistyössä Sateenkaariperheet
ry:n kanssa.
Verkkovertaistuessa
toimii
Suplilaisia sosiaalisen median
ryhmien ja keskustelupalstojen
moderaattoreina,
Chat-ohjaa-

jina, verkkokurssien ja verkkotehtävien ylläpitäjinä. Vapaaehtoiset moderoivat kohta
2000 uusperheellistä tavoittavaa Uusperheelliset Supli
-Facebook-ryhmää, joka on
monelle matalan kynnyksen
ensiapupiste vertaistuen hakemiseen ja uusperheellisyyteen
liittyvien kysymysten pohtimisessa.
Verkossa tapahtuvan vertaistuen kautta Suplin toiminta
tavoittaa myös niitä ihmisiä,
joilla kynnys esim. etäisyyksien, taloudellisen tilanteen tai
tottumuksen vuoksi ryhmiin
osallistumiseen olisi muutoin
korkea. Verkkovertaistuki on
monille myös ensimmäinen
kosketus Suplin toimintaan ja
merkittävä kanava palveluiden
löytämiseen.
Uusperheasiantuntijuus on
yksi Suplin toiminnan kärjistä.
Supli toimii asiantuntijajärjestönä ja tarjoaa tietoa uusperheellisyydestä paitsi uusperheellisille itselleen, myös perheiden
kanssa työskenteleville ammattilaisille. Käytännössä tämä tarkoittaa tiedon jakamisen lisäksi
vertaisohjaajien ja kokemusasiantuntijoiden tuomista osaksi tutkimus- ja yhteistyöhankkeita, tapahtumia ja luentoja.
Vapaaehtoisten asiantuntemus nousee esille myös viestinnässä. Median edustajat
pyytävät usein Suplilta kokemusasiantuntijoita haastateltavaksi uusperheteemoissa niin
vanhemmuuteen kuin esimerkiksi parisuhteeseen liittyvissä
kysymyksissä.

Vapaaehtoisten asiantuntemus
nousee esille myös viestinnässä.
Median edustajat pyytävät usein Suplilta
kokemusasiantuntijoita haastateltavaksi
uusperheteemoissa niin vanhemmuuteen
kuin esimerkiksi parisuhteeseen liittyvissä
kysymyksissä.

Uusperheiden päivänä 16.9.
2018 julkaistiin ensimmäinen
#SupliBloggaa-blogin kirjoitus.
Kahdeksan vapaaehtoisen kirjoittajan uusperhe-elämää käsittelevistä pohdinnoista saa
nauttia loppuvuoden 2018 ajan
aina sunnuntaiaamuisin.

Mitäs sitten tästä eteenpäin?
Suplissa, kuten monessa muussakin järjestössä, mietityttää vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus.
Suplin tilanne on siinä mielessä
erityinen, että vapaaehtoisuuden
rakenne on pääsääntöisesti pariskuntakeskeinen.
Vapaaehtoisina toimii enemmän miehiä kuin
juuri missään tuntemassani järjestössä! Supli on saanut hyvin
kuuluviin myös miesten äänen ja
haluamme jatkaa tasa-arvoisella
linjalla.
Vertaisohjaajuus on valtava
voimavara. Juuri vertaisohjaajapariskunnat ovat se linkki,
joka ylläpitää paitsi uusperheen
arjen tietotaitoa, myös kosketusta siihen, mikä toiminnassa
on oleellista: ihmisten kohtaaminen.

Live-vertaistoiminnan rinnalle
on tullut jäädäkseen verkkovertaistuki. Vertaistuen tuominen
nettiin helposti saataville vaatii
uutta osaamista ja osaamisen
tunnistamista. Tekniset alustat
ja sosiaalisen median käyttäytymismallit tuovat haasteita ihmisen kohtaamiseen ihmisenä.
Toisaalta verkkovertaistuki, samoin kuin muut nyttemmin tulleet
vapaaehtoistyön muodot, kuten
blogikirjoittaminen, mahdollistavat vapaaehtoistoimintaan osallistumisen myös yksilönä, ei
vain pariskuntana.
Laita meille viestiä, miten
sinä haluaisit olla osa Suplin
tärkeää vapaaehtoisten joukkoa!
Toisiaan täydentäen, monimuotoisesti, vapaaehtoistyötä ja
vertaisuutta kaikenlaisten pariskuntien ja perheiden hyväksi
Terveisin Suplin vapaaehtoistyön koordinaattori, ihminen ja
ihmettelijä, Eija Saarikivi
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Uusi tekniikka uusperheiden avuksi
Suplin Stepping-hankkeessa kehitetään
uusperheiden tueksi valmennusmalli,
johon kuuluu digitaalinen sovellus.

S

tepping-hanke (2018-2020) on Suomen
Uusperheiden Liitto ry:n kehittämishanke,
jonka tavoitteena on edistää haastavassa
elämäntilanteessa olevien uusperheiden hyvinvointia.
Hankkeen taustalla on vahvaa uusperheosaamista. Steppingin hankepäällikkö Elisa Jyllikoski on työskennellyt sosiaalialalla ja Suplissa
uusparien kanssa eri tehtävissä lähes kymmenen
vuotta.
Suunnittelijana toimii Anni Pakarinen, joka
tuo hankkeeseen osaamista hyvinvointisovellusten kehittämisestä ja tutkimuksista terveydenhuollon parissa. Hankkeessa työskentelee pienen
siivun myös Suplin toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo, joka on mukana etenkin ammattilaisille
suunnattujen koulutusten sisältöjen ideoinnissa.
Hankkeessa kehitetään uusperheille suunnattu StepApp-valmennus. Viisiviikkoinen valmennusjakso koostuu ryhmätapaamisista ja niitä täydentävästä digitaalisesta sovelluksesta.
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Ryhmiä ohjaa ammattilaistyöpari, ja niihin
osallistuu uusperheiden aikuisista muodostuva
5-10 hengen valmennusryhmä. Valmennusryhmää suositellaan uuspareille, mutta sinne voi tulla myös yksin. Valmennuksen keskeisiä teemoja
ovat menneisyyden vaikutukset uusperheeseen,
uusperhevanhemmuus, perheytyminen, lapset ja
nuoret uusperheessä sekä parisuhde.
Teemat pohjaavat uusperhetutkimuksiin, uusperheiden parissa tehtyyn terapia- ja neuvontatyöhön sekä uusperheiltä kerättyyn kokemustietoon. Valmennuksessa uusperheiden aikuiset
saavat vertaistukea ja konkreettisia työkaluja perheen arkeen.
- Valmennusryhmiin osallistuvat uusperheelliset saavat keinoja ja ihan konkreettisia neuvoja,
joilla voidaan vahvistaa uusperheen toimivuutta,
selkeyttää perheenjäsenten rooleja sekä kehittää
arjenhallinnan, vuorovaikutuksen ja tunnesäätelyn taitoja, sanoo Elisa Jyllikoski.

Sovellus tuo lisätietoa
Hyvinvointisovellusten asiantuntija Anni Pakarinen kertoo, että ryhmätapaamisten lisäksi uusperheen aikuiset, lapset ja nuoret saavat käyttöönsä koko perheelle suunnatun digitaalisen
StepApp-sovelluksen. Sovellus on ladattavissa
mobiililaitteille ja tietokoneeseen.
- StepApp-sovellusta käytetään valmennuksen ryhmätapaamisten välillä ja sitä on suunniteltu käytettäväksi koko perheen kesken. Haluamme siis myös lapset ja nuoret mukaan perhettä
koskevaan päätöksentekoon ja tukea uusperheen hitsautumista yhteen, Pakarinen kertoo.
Tuskin kukaan enää voi välttyä siltä tosiasialta, että teknologialla pelisovelluksineen on keskeinen rooli lasten ja nuorten elämässä. Vastuullinen mediakasvatus onkin siksi tärkeää.
- Meidän täytyy tietenkin pyrkiä olemaan vastuullisia digitaalisen maailman kehittämistyössä
ja seurata tarkasti, minkälaisen ja minkäkokoisen
roolin teknologia ja sen eri sovellukset saavat lasten, nuorten ja perheiden elämässä. StepApp-sovelluksen avulla pyrimme saamaan uusperheet
toimimaan yhdessä ja olemaan osana me-hengen luomisessa uusperheessä. Uskomme, että
lapsilla ja nuorilla on tahtoa ja kykyjä olla mukana
perheen hyvinvoinnin kasvattamisessa, jos me
aikuiset pysähdymme kuuntelemaan, miten he
voisivat olla mukana itse osallistumassa omaa
elämäänsä ja perhettä koskevaan päätöksentekoon, Jyllikoski sanoo.

Monet voimat yhteen
Stepping-hankkeessa toimii jo nyt upea joukko
ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Hankkeen ydinkumppaneina ovat Järvenpään ja
Raision perhepalvelut ja siellä
toimivat perheiden kanssa työtä
tekevät ammattilaiset, Opintokeskus Sivis, Turun Yliopiston
TEPE-tutkimusryhmä sekä luonnollisesti hankkeen rahoittaja
STEA.
Lisäksi hankkeessa toimii
vapaaehtoisia uuspareja, jotka
osallistuvat muun muassa hankkeen ohjausryhmään. Ensimmäisenä vuonna kehitetään StepApp-sovellusta, jonka tekninen
toteutus ja suunnittelu ostetaan
hyötypeleihin erikoistuneelta ohjelmisto- ja suunnittelutoimisto
NordicEdu Oy:lta.
Hankkeessa teetettiin heti
alkuun kohderyhmille kysely,

jossa kartoitettiin, mitä uusperheet tänä päivänä
tarvitsevat ja millaisesta valmennuksesta he voisivat hyötyä. Ammattilaisten kyselyssä haluttiin
selvittää, mitä uusperheosaamista heiltä puuttuu
ja millaisen työkalun he kokisivat helpoksi nivoa
omaan perustyöhönsä.
- Uusperheellisiltä saimme yli 70 vastausta,
joissa oli edustettuna niin lyhyen aikaa uusperhe-elämää taivaltaneilta kuin jo pitkään uusperheenä eläneiltä. Lapsivastaajat olivat 7-18-vuotiaita tyttöjä ja poikia, kertoo Anni Pakarinen, joka
luotsaa hankkeessa tutkimustyötä ja testiryhmiä.
Vastausten avulla sovelluksesta saadaan luotua käyttäjiensä näköinen ja uusperheiden todellisiin haasteisiin pohjaava. Testiryhmien avulla
saadaan sellaista kokemustietoa, mitä on vaikea
tutkimuksissa tavoittaa.
- Tärkein tehtävämme on saada käyttäjät oikeasti sitoutumaan oman perheen hyvinvoinnin
kasvattamiseen ja oppimaan toimimaan entistä
tiedostavammin siellä ihan perusarjen keskellä.
Ammattilaiskäyttäjien kohdalla haluamme kehittää uusia ammattilaisten työtä helpottavia menetelmiä ja hankkeessa kehitettävä valmennus
sekä sovellus onkin otettu ammattilaisten keskuudessa hyvin vastaan, Elisa Jyllikoski sanoo.
StepApp-valmentajakoulutuksia
toteutetaan
hankekautena Järvenpään ja Raision kaupunkien perhepalveluissa. Ensi vuoden alusta lähtien
Stepping-hanke kouluttaa Järvenpään ja Raision
perhepalveluihin StepApp-valmentajia, jotka ovat
pohjakoulutukseltaan sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan ammattilaisia.
Ensimmäiset StepApp-valmentajakoulutukset
käynnistetään alkuvuodesta 2019. Järvenpään
valmentajakoulutus on jo täynnä, mutta Raisiossa
koulutushaku on parhaillaan käynnissä. Samalla
käynnistyvät ensimmäiset StepApp-valmennukset uusperheille.
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J

atkamme edelleen jo 30 op:n laajuiseksi
kasvaneen, ammattilaisille suunnatun Uusperheneuvojakoulutuksen parissa, mutta
uutena mahdollisuutena tarjoamme nyt myös räätälöityjä luentopaketteja.
Suomen Uusperheiden Liitto ry:n Uusperheneuvojakoulutus® (30 op) on kouluttanut eri
aloilla toimivia ammattilaisia, jotka työssään kohtaavat erilaisia, usein hyvin haastavissa uusperhetilanteissa olevia perheitä. Koulutus tarjoaa
ammattilaisille laajan paketin tutkimustietoa sekä
erilaisia toiminnallisia keinoja perheiden tilanteen
avaamiseen ja heidän avukseen. Vuoden kestävä koulutus tarjoaa lisäksi kattavan paketin tietoutta niin lainopillisista kysymyksistä kuin myös
eri tyyppisissä perhetilanteissa olevista perheistä.
Kouluttajamme ovat kaikki oman alansa
raudanlujia ammattilaisia. Heidän opetustaan
täydentämään tarjoamme koulutuksen aikana
opiskelijoillemme myös pitkän linjan kokemus-

asiantuntijoiden näkökulman liitettynä teoriaopetukseen. Haluamme tarjota koulutettavillemme
mahdollisimman kattavan tietopaketin, joka sisältää sekä tutkimuksissa että käytännössä testattua tietoa, ja parhaat mahdolliset keinot ammattilaisille ymmärtää ja sisäistää uusperheiden
moninaiset dynamiikat.
Koska olemme jo pitkään saaneet viestiä perheiden kanssa työskenteleviltä ammattilaisilta
siitä, että jakamamme tieto uusperheiden erityiskysymyksiin liittyen on ollut erittäin tarpeellista,
olemme päättäneet myös aloittaa räätälöityjen
luentopakettien tarjoamisen. Tarjoamme lyhytkoulutuksia 1-2 päivän mittaisina paketteina, joissa keskitytään käsittelemään niitä teemoja, joita
koulutuksen tilaaja kokee omalla kentällään tarpeelliseksi.
Lisätietoa koulutuspaketeista ja hinnoittelusta
Suomen Uusperheiden Liiton toimistolta osoitteesta toimisto@supli.fi

Parisuhde
uusperheen
voimavarana

Uusperheen
perheytymisen
tukeminen
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Vanhemmuus
uusperheessä

Lapsi
pitkittyneen
eron keskellä

Vuoroasuminen
lapsen maailmasta
käsin

Vertaisryhmä ja
kahvilatoimintaa
Tampereella

Asiaa
alueilta

P

irkanmaan uusperheelliset ry:n puheenjohtaja Jenni Pere kertoo, että yhdistyksen
maakunnallisesta nimestä huolimatta toiminta sijoittuu nykyisin pääasiassa Tampereelle.
Pirkanmaan uusperheelliset järjestää esimerkiksi
avoimia vertaisiltapäiviä kahvilatapaamisina.
- Ensin vertaisiltapäivät olivat teemattomia,
mutta päädyimme ratkaisuun, että tapahtuma löytää yleisönsä paremmin, jos sillä on teema, Jenni
Pere sanoo.
Juttua tehdessä syksyn teemat ovat vielä auki. Harkinnassa
on sen tyyppisiä teemoja kuin
mies uusperheessä ja arkinen
rakkaus.
- Aiemmista teemoista äitipuoliteema koettiin puhuttelevaksi. Paljon keskustelua herätti
myös lapset ja perheen pelisäännöt –teema, Pere kertoo.
Yhdistys
on
aloittamassa
myös suljettua keskusteluryhmää uuspareille.
Sitä alkavat vetää uusperheneuvojaksi opiskeleva Jenni Pere ja sosiaalialalla työskennellyt
toinen vetäjä. Ryhmä on kuitenkin tarkoitettu vertaistueksi eikä se ole ammatillinen.
- Itse olisin joskus kaivannut ammatillista tukea uusperheasioissa, mutta nyt olen oivaltanut,
että vertaisuudessa on valtava voima.
Pirkanmaalaiset järjestävät uusperheille myös

virkistystä kuten koko perheen ulkoilutapahtumia,
joiden teema vaihtuu vuodenajan mukaan. Talvella on käyty luistelemassa ja kesällä retkeilemässä. Toiminan pääpaino on kuitenkin parisuhteen tukemisessa
ja aikuisten jaksamisessa.
Pienen yhdistyksen on Peren
mielestä järkevää yhdistää resurssejaan ja tehdä yhteistyötä
suurempien kanssa suuremman
yleisön tavoittamiseksi. Esimerkiksi marraskuun 13. päivälle on
suunnitteilla lakiteemainen Eron
edessä -ilta yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Tampereen kaupungin
kanssa. Pirkanmaan Uusperheelliset ry:n rooli tapahtumassa on kokemusasiantuntijuus.
- Lakiasiat koetaan hankaliksi ja ihmisillä on
tiedon tarve, Pere tietää.
Jenni Pere on toista vuotta yhdistyksen puheenjohtajana. Toiminta pyörii enimmäkseen hallituksen 5-6 aktiivin voimin. Tapahtumiin on joskus osallistunut kahdeksankin paria.
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Lähettäjä
Suomen Uusperheiden Liitto ry,
Läntinen Pitkäkatu 33,
20100 Turku
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