
����������
	 
�� ������ ������������������������

 
 
 
 

 

 
�

�

�������
� ���������
�

�

�
 



 
 2 

 
Tripletti 

 
Suomen Kolmosperheet ry:n jäsenlehti 
ilmestyy neljä kertaa vuodessa 
Päätoimittaja  Markku Huhta  p. 050-3086486 
Piirrokset   Johanna Ropo 

 
 
 
 
Suomen Kolmosperheet ry 

 
Perustettu   1994 
Jäsenperheitä   lähes 200 
Puheenjohtaja  Mari Huhta p. 050-3086487 
   Louhoskuja 2, 03850 Pusula 
Sähköposti:  suomen.kolmosperheet@kolumbus.fi 
Kotisivut:   http://tripletti.cjb.net 
 

 
 
 
 
Sisällys 

 
Kolmosklubin esittely   .......... 3 
Yleistä kolmosista   .......... 4 
Syntymätilasto   .......... 6 
Puheenjohtajalta   .......... 7 
Meidän perhe   .......... 8 
Leenun, Liinun ja Tiinun vanhemmilta .......... 10 
Tilkkuja    .......... 12 
Yksinhuoltajaäidiltä   .......... 14 
Tutkimustietoa   .......... 15 
Kolmosperheen arkea   .......... 16 
Usein esitettyjä kysymyksiä kolmosvanhemmille 24 
Kesälomalle   .......... 26 

 
 
 
 
 
 
 



 
 3 

Suomen Kolmosperheet ry 
eli 

Kolmosklubi 
 
 
Suomen kolmosperheet ry on vuonna 1994 perustettu, voittoa tavoittelematon yhdistys, 
joka toimii kolmosperheiden yhteydenpitokanavana, kerää tietoa kolmosista ja kolmosuu-
desta, valvoo kolmosperheiden etuja sekä jakaa mahdollisimman konkreettista tietoa kol-
mosista. Yhdistys toimii täysin vapaaehtoispohjalta, ilman palkattua henkilöstöä ja rahoit-
taa toimintansa ainoastaan jäsenmaksutuloilla. Kaikki raha- ja materiaaliavustukset ovat 
kuitenkin tervetulleita. 
 
Yhdistys julkaisee jäsenlehteä neljä kertaa vuodessa. TRIPLETTI - jäsenlehdessä perheet 
voivat purkaa sydäntään, jakaa hyviä vinkkejä, saada tietoa ajankohtaisista asioista sekä 
kierrättää vaunuja, turvaistuimia yms. Yksi jäsenlehden tarkoitus on se, että kolmosperhe 
huomaa, ettei ole yksin vaan samassa tilanteessa olevia perheitä on muitakin ja aina löytyy 
joku, jolle voi soittaa ja jonka kanssa voi jutella. Käytäntö on osoittanut, että kolmosten 
vanhempia ja heidän ongelmiaan, ilojaan ja surujaan ymmärtää parhaiten toiset kolmosten 
vanhemmat. 
 
Suomen kolmosperheet ry kerää ja jakaa konkreettista tietoa kolmosraskaudesta ja sen ku-
lusta sekä sairaalassaolosta ja synnytyksestä. Koetamme myös valmentaa vanhempia syn-
tymän jälkeiseen muuttuneeseen tilanteeseen. Yhdistys kerää jatkuvasti tietoa kolmosper-
heiden eri vaiheista ja ikäkausista. 
 
Yhdistys järjestää kesäisin tapaamisia, joissa kolmosperheet voivat tutustua toisiinsa ja 
viettää mukavan kesäpäivän yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Kesäta-
paamiset ovatkin lähes ainoita tilaisuuksia, joissa kolmosperhe ei ole kummastelun ja ky-
symysten kohteena vaan perhe saa olla aivan tavallinen perhe. 
 
Suomen Kolmosperheet ry pyrkii mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan kolmosperhei-
den asemaan. Paljon on vielä tehtävä, jotta kolmosperheet olisivat yhtäläisessä asemassa 
muiden kolmilapsisten perheiden kanssa 
 
Autamme mielellämme kolmosiin liittyvissä asioissa ja toivomme, että te, lukijat, autatte 
meitä kertomalla yhdistyksestämme eteenpäin. 
 
 

Kiitos! 
 

Mari Huhta 
puheenjohtaja 
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Kolmoset   
 
 
Suomessa syntyy noin kymmenet kolmoset vuodessa. Kolmosraskaudet lisääntyivät tila-
päisesti 1990-luvun alkupuolella lapsettomuushoitojen vuoksi, mutta sittemmin kolmos-
synnytysten määrä on tasaantunut. Huippuvuosi oli 1992, jolloin syntyi 34 triplettiä. 1980- 
ja 1990-lukujen huippuvuosien kolmosista noin puolet oli lapsettomuushoitojen tulosta.  
 

Kolmosraskaus 
 
Kolmosraskaus on riskiraskaus, koska äiti ja vauvat joutuvat huomattavasti kovemmalle 
kuin yhden lapsen raskaudessa. Äiti onkin tehokkaassa seurannassa heti raskauden alku-
vaiheesta lähtien. Normaalin neuvolaseurannan lisäksi raskautta seurataan yliopistollisessa 
tai keskussairaalassa. Kolmosia odottava äiti joutuu usein jo odotusvaiheessa viettämään 
sairaalassa useamman viikon. Silloin lapsia tarkkaillaan päivittäin KTG:n eli sy-
dänäänimonitorin avulla sekä viikoittaisilla ultraäänitutkimuksilla. Asuinpaikasta ja äidin 
omasta voinnista riippuen voi sairaalasta päästä kotilomille esim. viikonloppuina. Suomen 
Kolmosperheet ry:n tekemän tutkimuksen mukaan noin puolet jäsenperheittemme äideistä 
oli sairaalassa viikosta kuukauteen ennen synnytystä ja kolmannes joutui viettämään 5-8 
viikkoa sairaalassa.  
 
Äidin levolla pyritään viemään raskaus mahdollisimman pitkälle, sillä kolmoset syntyvät 
lähes poikkeuksetta keskosina, useimmiten raskausviikoilta 32-36, kun täysimittainen ras-
kaus kestää 40 viikkoa. Alle 30 raskausviikolta syntyneitä on onneksi koko ajan vähem-
män. Tutkimuksessamme vain joka kymmenennet kolmoset olivat syntyneet alle 30 ras-
kausviikon. Suomessa kolmosten kuolleisuus synnytykseen tai loppuraskauden kuluessa 
on todella harvinaista. 
 
Kolmosia ei synnytetä Suomessa alateitse, vaan synnytystapa on aina keisarinleikkaus.  
Lapset ovat noin kaksikiloisia keskosia - joskus isompia, joskus pienempiä - mutta usein 
kuitenkin niin pieniä ja heikkoja, että vaativat tehohoitoa elämänsä ensi päivinä. Usein äiti 
pääseekin sairaalasta kotiin ennen vauvoja, jotka viettävät sairaalassa elämänsä ensimmäi-
sen kuukauden. Usein kolmoslapset joutuvat aloittamaan elämänsä lasten tehohoitoyksi-
kössä, mutta tehohoidon tai tehostetun valvonnan tarve voi kestää vain muutamia päiviä, 
minkä jälkeen keskitytään kasvamiseen. Alkuvaiheen suurimmat ongelmat ovat keuhkojen 
kypsymättömyys, ruumiinlämmön säätely ja ravinnon saanti. 
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Kolmoset kotona 
 
Pienet kolmoset vaativat vanhemmilta erittäin paljon. Kaksi syliä ei riitä kolmelle hyssy-
teltävälle, kaksi kättä ei riitä pitelemään kolmea maitopulloa, vuorokauden 24:sta tunnista 
ei liikene vanhemmille kunnon yöunia, sillä tekemistä on niin paljon, jne... Ilman ammat-
timaista kotiapua kolmosten vanhemmat saattavat palaa loppuun hyvin pian. Kunnallisen 
kodinhoitajan saaminen kolmosperheen avuksi onkin ensiarvoisen tärkeää. Myös ystävien 
ja läheisten tuki ja apu ovat aina tervetulleita. 
 
Kolmosten syntyminen tuo tullessaan myös taloudellisia rasitteita. Vauvoille on hankittava 
sängyt, sitterit, syöttötuolit, turvaistuimet, vaatteita, tuttipulloja - kaikkea mitä lapsiper-
heessä tarvitaan, mutta kolminkertaisena. Kaikkea on oltava kolme, jolloin kustannukset-
kin ovat kolminkertaiset. Kolmosperheessä isommilta sisaruksilta pieneksi jääneitä vaat-
teita ei voi käyttää pienemmällä sisaruksella, sillä kaikki kolme lasta ovat saman ikäisiä ja 
näin ollen samankokoisiakin. Usein kolmosten syntyminen merkitsee myös isomman 
asunnon hankkimista ja auton vaihtamista tilavampaan, sillä julkisissa kulkuneuvoissa 
matkustaminen ei kolmosten vaunujen kanssa ole käytännössä mahdollista.  
 
Kolmosperheet eivät saa valtiolta mitään erityistukea, vaikka siihen olisi selvä tarve. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 6 

Kolmossynnytykset Suomessa 1970-2004
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Kolmossynnytykset Suomessa 
 
 

Kolmossynnytysten määrä vuosien 1941 ja 1989 välillä on pysynyt pääosin melko tasaise-
na, vaihteluvälin ollessa noin viidestä viiteentoista. Pitkän aikavälin keskiarvo asettuu 
kymmenen synnytyksen tietämille. Selvä muutos tapahtui 90-luvulle tultaessa, jolloin 
kolmosia syntyi useana vuonna yli kahdetkymmenet. Huippuvuosi oli 1992, jolloin syntyi 
34:t kolmoset.  

 
 
 

 
                  Lähde: Stakes, syntymätilastot 

 
 
 
Huima kasvu 1990-luvulla selittyy lisääntyneillä ja tehostuneilla lapsettomuushoidoilla, 
joiden myötä monisikiöisten raskauksien määrä lisääntyi. Saman ilmiön voi todeta ympäri 
maailmaa. Suomessa lapsettomuushoidon seurauksena ollut kolmosbuumi on onneksi saa-
tu nopeasti aisoihin, sillä syntyneiden kolmosten määrä on palannut entisiin uomiinsa. 
Monissa muissa maissa syntyvien kolmosten määrä on edelleen kasvussa, joten Suomi on 
todellinen edelläkävijämaa tässä suhteessa. 
 
Kaksosia Suomessa syntyy vuosittain noin 850:t, viimeisimmät neloset ovat syntyneet 
vuonna 1994 ja viitoset vuonna 1977. Kaikkiaan Suomessa on noin 55 000 synnytystä 
vuodessa. 
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Puheenjohtajalta 
 
Hyvä lukija ! 
 
Kädessäsi on Suomen Kolmosperheet ry:n eli “Kolmosklubin” jäsenlehden erikoisnumero. 
Toivottavasti ehdit rauhassa paneutua lehden sisältöön ja miettiä hetken, millaista elämä 
voisi olla kolmosperheessä. Sitä elämää me, tämän yhdistyksen jäsenet, elämme työn-
täyteisestä päivästä toiseen.  
 
Kolmosperheissä todellakin eletään päivä kerrallaan, ottaen vastaan ilot ja surut, joita uusi 
päivä tuo tullessaan, iloiten jokaisesta kasvun virstanpylväästä, jonka saavutamme yhdes-
sä, isona perheenä. Myös Kolmosklubi on kuin suuri perhe, joka tämän jäsenlehden kautta 
on jakanut huolet, murheet, riemut ja onnen hetket keskenään monen vuoden ajan.  
Oma jäsenlehti oli toiminnan keskipiste heti alussa, koska se oli helpoin tapa vaihtaa aja-
tuksia ja kokemuksia muiden kolmosperheiden kanssa. Käytäntö on osoittanut, että kol-
mosperhettä ymmärtää täysin vain toinen kolmosperhe, joka on kokenut samat vaikeudet, 
mutta toisaalta myös samat ilot. 
 
Äkkiseltään voisi ajatella, että kolmosperheen elämä on samanlaista kuin minkä tahansa 
kolmilapsisen perheen elämä. Kolmosperheiden elämään kuuluu kuitenkin niin paljon sel-
laista, mitä näillä toisilla perheillä ei milloinkaan.  
 
Usein kaksosperheet niputetaan samaan pakettiin kolmosperheiden kanssa, koska niitä pi-
detään samankaltaisia. Tämä on mielestäni väärin, sillä kaksosten ja kolmosten ero on yl-
lättävän suuri. Mitenkö voin sanoa näin? Koska minulla on itselläni kolmoset JA kaksoset. 
Olen siis voinut empiirisesti verrata kaksosia ja kolmosia ja saanut todeta sen, että vaikka 
kaksosten kasvattaminen on hikeä ja kärsivällisyyttä vaativaa työtä, se ei vedä vertoja 
kolmosten paimentamiselle. Yhteistä on kuitenkin se, että kaikki työ palkitaan ihanilla yh-
teisillä hetkillä, joita riittääkin yllin kyllin, ainakin kolminkertaisesti. 
 
TRIPLETTI -jäsenlehteämme emme normaalisti anna ulkopuolisten luettavaksi - pyyn-
nöistä huolimatta - sillä kirjoitukset ovat usein hyvinkin henkilökohtaisia ja ne on tar-
koitettu vain kolmosperheille. Siksi kirjoitukset ovat koskettavia ja lukijalle uskoa ja voi-
mia antavia silloin, kun tuntuu, ettei omin neuvoin enää jaksa tai osaa oman trionsa kans-
sa. Juuri tämän takia TRIPLETTI on varmaankin yksi tarkimmin luettuja jäsenlehtiä tässä 
yhdistysten kultamaassa. 
 
Tämä nyt lukemasi lehti onkin vastaus moniin pyyntöihin. Olemme koonneet siihen kol-
moselämää monelta eri kantilta katsottuna. Halusimme kuitenkin pitää kirjoittajat nimet-
töminä ja siksi lehdessä kerrotaankin Tupusta, Hupusta ja Lupusta tai Leenusta, Liinusta ja 
Tiinusta sen sijaan, että puhuttaisiin Leevistä, Minnasta ja Tuukasta.  
 
Oma perheeni olkoon kuitenkin “näyteikkuna” kolmoselämään nimineen kaikkineen. Kur-
kista sisään... 
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Meidän perhe 
 
Meidän perheemme sai alkunsa samaan tapaan kuin monet muutkin kolmosperheet. Nai-
misiin mentäessä silmissä siinsi idylli yhdeksän kuukauden kuluttua syntyvästä pienokai-
sesta. Yhdeksän kuukautta kului..., ja kului toiset yhdeksän kuukautta, eikä vatsa pullistu-
nut kuin korkeintaan syömisestä. Haaveemme lapsista törmäsivät tosiasiaan, että saatam-
me jäädä kokonaan lapsettomiksi. Uteliaille sukulaisille sai keksiä jos jonkinlaisia selityk-
siä kysymyksiin jälkikasvun viipymisestä. 
 
Osanamme oli passitus lapsettomuushoitoihin. Toiveemme lapsista nousivat - muser-
tuakseen kerran toisensa jälkeen. Oliko meidät sittenkin tarkoitettu lapsettomiksi? Petty-
mys toisensa jälkeen koetteli henkisesti todella kovasti.  
 
Sitten se tapahtui; raskaustesti oli positiivinen. Voi sitä iloa kyynelten läpi, minkä saimme 
kokea. Vihdoinkin! Ultraäänessä tuli varmistus: Kaksoset! Saimme siis tuplapalkinnon 
kaikkien koettelemusten jälkeen. Wau! Kahden viikon päästä uusi ultraääni: Lääkäri katse-
li ja tutki, tutki ja katseli, siirteli anturia vatsan päällä eri päin, mittasi eri suunnista ja taas 
katseli. Ja tutki: “Näyttäisi siltä, että täällä on kolmaskin.”   
      ------     Pitkä hiljaisuus    --------- 
Tuosta hetkestä emme ole kunnolla toipuneet vieläkään. 
 
Lapset syntyivät raskausviikoilta 31 + 4 eli kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa. En-
simmäiset päivät jännitettiin, jaksavatko puolitoistakiloiset nuket tarttua kiinni elämän 
langasta pienissä keskoskaapeiksi kutsutuissa yksiöissään. Mitään yhtä sitkeää emme ole 
milloinkaan nähneet kuin pienet taistelijamme, jotka sinnittelivät kasvun alkuun HYKSin 
lastenklinikan teho-osastolla, missä kukaan ei puhunut lastemme tulevaisuudesta sekuntia-
kaan eteenpäin. Elettiin vain tätä hetkeä. Siinä olisi meille kaikille opittavaa. 
 
Viiden viikon sairaalassaolon jälkeen lapset pääsivät kotiin ja opettelu vanhemmuuteen 
alkoi. Kaksikiloiset pienokaiset vaativat säännöllistä rytmiä, mikä tarkoitti heräämistä 
syöttämään yölläkin 3-4 tunnin välein. Kahdelta aikuiselta syöttöön saattoi vaipan-
vaihtoineen kaikkineen kulua 1½ tuntia, joten nukkumisaika jäi vajaan kahden tunnin pät-
kiin. Herätyskello soitti vanhemmat ylös säännöllisin ajoin, mutta jos sattui heräämään 
kellonsoittojen välissä, ei aina osannut sanoa, oliko herännyt liian aikaisin vai nukkunut 
pommiin. Väsymys oli välillä niin kova, että kun otti vauvan syliinsä hyssyteltäväksi, 
huomasikin pian, että piteli sylissään tyynyä. Ensimmäinen kuuden tunnin yöuni tuntui 
taivaalliselta. 
 
Lapsilla oli pakko pitää sama syöttö- ja unirytmi, jotta vanhemmille jäi edes pieniä hen-
gähdystaukoja lasten ollessa päiväunilla. Hengähdystauko ei kuitenkaan tarkoittanut lais-
kottelua vaan vaatehuoltoa, kaupassakäyntiä (jos molemmat vanhemmat olivat kotona), 
siivousta ja ruuanlaittoa. Sellaista käsitettä kuin oma aika ei tunnettu. Ehkä siksi perhees-
tämme onkin hitsautunut niin yhtenäinen. Olemme käytännöllisesti katsoen tehneet kaiken 
yhdessä. 
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Yksi vaikeimmista asioista tuoreena kolmosperheenä oli tiedon puute. Kukaan ei osannut 
kertoa meille mitään kolmosista. Kirjatieto aiheesta jäi hyvin pintapuoliseksi ja neuvolas-
sakin meitä lähinnä vain ihmeteltiin ja ihasteltiin. Keskussairaalatasollakin saatu tieto oli 
yllättävän vähäistä. Silloin olisi kaivannut toista kolmosperhettä, jonka kanssa olisi voinut 
puhua ja jolta olisi voinut kysyä kaikkea sitä, mikä mieltä askarrutti. Emme kuitenkaan 
tunteneet yhtään kolmosperhettä, joten olimme täysin oman maalaisjärjen varassa. Käytän-
tö oli se koulu, jonka avulla opimme kolmosperheen arkielämän niksit.  
 
Emme halunneet, että jokainen uusi kolmosperhe joutuisi oppimaan kaiken yrityksen ja 
erehdyksen kautta. Siksi päätimme koota sen tietouden, mikä meillä itsellämme oli kol-
mosista ja jakaa sen niille kolmosperheille, jotka jollakin konstilla tavoitimme. Tieto levisi 
puskaradion välityksellä hiljalleen eteenpäin ja joukkomme kasvoi perhe perheeltä.  
 
Nyt, yli kymmenen vuoden uurastuksen jälkeen toimintamme on vakiintunut jäsenlehden 
ja kesätapaamisten ympärille. Jäsenlehti ilmestyy neljästi vuodessa, kolmella jaollisina 
kuukausina ja se tehdään hyvinkin pienellä budjetilla, koska pienenä yhdistyksenä emme 
saa tukea RAY:lta tai miltään muulta taholta. Joka kesä järjestettävät kaksi kesätapaamista 
ovat koonneet iloisen joukon kolmosperheitä yhteen tutustumaan toisiinsa, vaihtamaan 
ajatuksia ja kokemuksia ja rentoutumaan kaltaistensa pariin. Parhaimmillaan tapaami-
sissamme on koolla 20 perhettä, joten hulinaa riittää. Mutta kaikilla on hauskaa. 
 
Elämämme siis pyörii hyvin täyteläisesti kolmosten parissa - omien ja muiden. Olemme 
huomanneet, että kolmosperheet ovat työtaakastaan huolimatta positiivista, iloista väkeä, 
joka ei turhista valita. Entä lapset? Heistä tulee pakostakin sosiaalisia ja yhteistyökykyisiä, 
ja mikä tärkeää, he oppivat jo pieninä, etteivät ole yksin tässä maailmassa, vaan osaavat 
ottaa myös muut ihmiset huomioon. 
 
Meillä tuli kertaheitolla perhe valmiiksi, ainakin sukulaisten ja tuttujen mielestä. Vaan ei-
pä tullutkaan. Kävimme toisen kerran läpi lapsettomuushoidon ja tuloksena saimme kaksi 
pikkuäijää; Laurin ja Matiaksen, nyt jo yhdeksänvuotiaat ukkelit, jotka pitävät vanhemmat 
työn touhussa.  
 
Samanikäiset lapset opettavat ja vaativat tasapuolisuutta, sillä ketään ei voi suosia tai koh-
della eri lailla. Kun vain syli riittäisi kaikille ja kunpa vain osaisimme kasvattaa heidät 
kaikki yksilöinä omanlaisikseen - ja ennen kaikkea onnellisiksi. 
 
 
Toivottavasti viihdytte tämän lehden parissa. Palautetta voi lähettää vaikka sähköpostilla. 
Kaikkea hyvää teille kaikille!  
 
Toivottaa  Mari Huhta 
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HEIPÄ HEI ! 
 
Haluaisin tässä kertoa muutaman asian liittyen meidän kolmostyttöjemme elämään. 
 
Odotusaika oli aika pelottavaa, koska neuvolassamme ei ole koskaan aikaisemmin 
hoidettu kolmosraskautta. Ja lisäksi pelkäsin kovin keskenmenoa, tai että joku kolmosista 
olisi sairas. Onneksi äitiyspolilla seurattiin raskautta tarkkaan ja kävinkin siellä kerran 
kuukaudessa koko odotusajan. 
 
Tyttäremme syntyivät sektiolla viikolla 32 + 4 ja kaikki olivat hyväkuntoisia sekä 
hengittivät itse. Sairaalassa minä viivyin viikon, mutta tytöt olivat 3 viikkoa. 
 
Alkuajoista kotona vauvojen kanssa ei ole muistissa kuin joitain sumuisia muistikuvia 
yösyötöistä, pulautteluista, valvotuista öistä ja sairastetuista korvatulehduksista. Sen 
verran muistan, että kun esim. kävin kaupassa, juoksin vaan äkkiä kaupan läpi ja keräsin 
tarvittavat ruoat kärryyn ja äkkiä ulos. Jos joku tuttu olisi tullut vastaan, en olisi sitä 
huomannut. 
 
Meillä on ollut kyllä älyttömän hyvä tuuri kotiavun kanssa. Palkkasimme aluksi itse tytön 
10 kuukaudeksi työllistämistuella, jonka jälkeen kunta palkkasi hänet lastemme 
perhepäivähoitajaksi. Olen itse myös kotona, mutta kotihengettäremme on meillä 
arkipäivisin klo 8 - 16 ja hänestä on tullut kuin perheenjäsen. Hän hoitaa toisinaan 
lapsikatrastamme myös viikonloppuisin, että saamme toisillemme sitä kahdenkeskeistä 
aikaa. 
 
Meillä ei ole ollut erikoiskikkoja@ lastemme ruokkimiseen, pukeutumiseen tms. liittyen. 
Alkuun toki oli jokaisella omat värit, etteivät tutit ym. menneet sekaisin, mutta nyt heidän 
ollessa jo 2-vuotiaita nekin ovat jääneet. 
 
Kyllähän monen vauvan hoitaminen on aika lailla liukuhihnatyötä, mutta harvoin kukaan 
meistä, minä, lasten isä tai hoitajamme on yksin joutunut selviytymään koko laumasta ihan 
yksin. 
 
Lapsemme ovat alusta alkaen nukkuneet omassa huoneessa, omissa sängyissään ja vaatteet 
ym. ovat toistaiseksi olleet yhteisiä. Jotkut vaatteista ovat samanlaisia, useimmiten 
kuitenkin puen heidät erilaisiin vaatteisiin. 
Ulkovaatteet ovat kyllä usein samanlaiset, koska olemme alennusmyynneistä aina niiden 
alettua löytäneet edullisesti kolme samanlaista ja kokoista. 
 
Meidän arkipäivämme ovat oikeastaan hyvin samankaltaisia joka päivä. Koska onhan 
rutiini helpompaa kuin joka päivä tehdä asiat vähän erilailla. Samoin ns. 
normaaliviikonloput sujuvat aika rutiinilla, mutta silloin kun johonkin lähdetään, niin 
onhan se oma sirkuksensa. Olemme kuitenkin pyrkineet liikkumaan kuin ihan 
tavallinenkin perhe A. Enää en edes huomaa ihmisten tuijottelua. Alkuun kyllä kismitti, 
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kun ihmiset tulivat utelemaan ja aina joku tunsi, jos ei nyt muita kolmosia niin ainakin 
kaksoset. Mutta aikaa myöten sekin ärsytys on vähentynyt. 
 
Miestäni kyllä ottaa useinkin pannuun se, että kun joku rupeaa juttusille ja kuulee 
kolmosistamme, he aina sanovat, että on siinä äidillä kädet täynnä työtä. Ja ainakin meillä 
mies on osallistunut kiitettävästi ja tasapuolisesti lasten hoitoon. Ja vaipanvaihdot yms. 
sujuvat siinä missä minultakin. 
 
Lapsemme ovat onneksi olleet suhteellisen terveitä. Kaksi tytöistä ovat kyllä sairastelleet 
korviaan ja nyt ollaan menossa toisen kerran putkitukseen, mutta kaiken kaikkiaan 
olemme olleet tosi onnekkaita, että sairaudet ovat meidät toistaiseksi kiertäneet kaukaa. 
Toivottavasti näin olisi jatkossakin. 
 
Me olemme käyneet jokaisessa yhdistyksen kesätapaamisessa lastemme syntymän jälkeen 
ja olemme olleet niihin enemmän kuin tyytyväisiä. Olemme myös ystävystyneet toisen 
kolmosperheen kanssa ja vierailemme toistemme luona. Ja se on tosi upeata, koska vain 
toisen kolmosperheen kanssa voi tuntea olevansa ”normaali” perhe. 
 
Me emme ole saaneet vauvakammoa, vaikka talossa on jo 4 lasta. (Tytöillämme on 5-
vuotias isoveli.) Meille on tulossa kohtapuoliin vielä yksi vauva. Niin, että kolmosuus ja 
kolmosten vanhempina oleminen on lahja ja rikkaus, ei mikään rangaistus pahoista teoista. 
Vaikka joskus arkipäivän tiimellyksessä siitä ei aina jaksakaan olla kiitollinen, niin ne 
hyvät päivät kyllä korvaavat ne tosi kammottavat. Ja mitä vanhemmaksi lapset tulevat, sitä 
helpommaksi käy omakin elämä, siinä suhteessa, että he oppivat leikkimään keskenään ja 
olemaan sisaruksia, pitämään toistensa puolta sen ainaisen tappelun, huudon ja 
avuttomuuden sijaan. 
 
En osaa sanoa, saako tästä 
kirjoituksesta kukaan 
ammennettua mitään omaan 
kolmosuuteensa tai 
vanhemmuuteensa liittyvää, 
mutta tämä on meidän 
perheemme tarina. Enkä osaisi 
kuvitella elämää ilman näitä 
ihania / kamalia lapsiamme. 
Onnea kaikille tuleville 
kolmosvanhemmille ja 
jaksamista. 
 
Syysterveisin 
Äiti, Isä, Veikka,  
”Leenu, Liinu ja Tiinu” +  
kohtukansalainen 
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Tilkkuja... 
 
...eli poimintoja kolmosperheiden kirjoituksista vanhojen jäsenlehtien sivuilta... 
 
...Meillä on tällä hetkellä jonkinasteinen uhma menossa, sillä jos ei saada sitä mitä halu-
taan, alkaa armoton huutaminen ja yleinen kiukkuaminen. Ja jos kaksi lapsista leikkii yh-
dessä ja kolmas yrittää osallistua, tulee heti tappelu. Kolmas on lähes joka leikissä liikaa, 
onneksi yksi onkin sen luonteinen että mielellään touhuaakin yksin... 
 
...Yritimme keväällä saada lapset omiin huoneisiinsa nukkumaan, mutta vastaus oli ”me 
halutaan nukkua yhdessä!”... 

 
...Kohtuullisuus, 

oikeudenmukaisuus 
ja tasapuolisuus - 
siinä on varmasti 
kaikkien vanhempien 
monesti pohtimat 
asiat. Joka nämä asiat 
osaa oikein selvittää 
ja elämässään 
toteuttaa on 
ansainnut Nobelin 
rauhanpalkinnon... 
 
 
 

...Potat ovatkin olleet jo pitkään ahkerassa käytössä, kun vielä oppisivat sanomaan hätänsä 
ennen eikä jälkeen... 
 
...Parasta kesätapaamisissa on juuri se, että paikalla on eri ikäisiä kolmosia ja saa hyviä 
vinkkejä isompien kolmosten vanhemmilta ja näkee, että jos he ovat selvinneet täysjär-
kisinä niinkin pitkään ( lapset jo koulussa ), niin miksei sitten mekin ?... 
 
...Koko poppoo keksi, kuinka pinnasängystä pääsee pois käyttämättä äänijänteitä. Yhtenä 
iltanakin, kun nukkumaan olisi pitänyt jo alkaa, neidit punkesivat itsensä pois sängyistä ja 
auliisti täyttivät punkassaan istuvan veljen sylin kaikilla niillä leluilla, joihin lastenhuo-
neen hyllyssä ylettivät. Ja se ei ole ihan vähän. Miten tästä voi selvitä, kun on vielä tottu-
nut viime aikoina siihen, että lapset vain nostetaan sänkyihin ja toivotetaan hyvät unet?... 
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...Jo joutui armas kaksivuotispäivä... Hulinassa tuli mieleen, miten kätevää (ja vanhempia 
säästävää) on, kun perheen kolmen lapsen vuosipäivän vietto sujuu yhdellä kertaa. Pirs-
keet kummeineen, mummeineen ja kamuineen, joiden lukumäärän olen kuullut jatkossa 
vain suurenevan, ovat sellainen rumba, ettei siitä montaa kertaa vuodessa selviäisi. Miten-
hän rippi- ja yo-juhlat hoituisivat... 
 
...Näinä kymmenenä vuotena mitä olen äitinä elänyt ( ja seurannut sivusta mieheni - siis 
isän - tehtävää) tulen koko ajan vakuuttuneemmaksi siitä, kuinka merkityksellisiä ja tärkei-
tä henkilöitä me vanhemmat olemme lapsillemme. Ei tärkeä roolini loppunut siihen, kun 
kotihoidon tuki ensimmäisen kerran lakkasi kohdallani, ei viralta panoa tullut, kun esikoi-
nen lähti kouluun. Koen itseni erittäin tärkeäksi 10-vuotiaan pojan elämässä. Hän on hyvin 
tyytyväinen, kun yleensä olen kotona hänen tullessa koulusta. Olen tosi iloinen, kun viime 
aikoina olen lehdistöstä huomannut pohdiskelua perheiden hyvinvoinnista ja korvaamat-
tomuudesta. Myös siitä, että meidän aikuisten ystävät ovat tärkeitä lastemme sosiaaliselle 
kehitykselle. On tuntunut tosi rohkaisevalta, kun joku proffa on tullut samaan tulokseen 
tutkimuksissaan, mitä minä olen kokenut “mutu-tuntumalla”. On ihanaa kun joku osaa 
muuttaa kokemukset sanoiksi joita muut voivat lukea ja ajatella, että tuota juuri olen aja-
tellut tai kokenut, mutten ole osannut pukea ajatuksiani sanoiksi... 
 
...Viime joulukuisessa Time -lehdessä oli juttu monikoista ja siteeraus tehdystä tutki-
muksesta: “According to Australian researchers, it takes 198 hours a week to run a house-
hold and care for triplets. That’s 30 more hours than there are in a week.”... 

 
...Imuroitaessa täytyy muksut varustaa rikkalapioilla ja -harjoilla, ja silti vähintään yksi 
ratsastaa imurin selässä, toinen kiskoo pistoketta seinästä, kolmas kärttää suurinta suula-
ketta itselleen...  
 
...Lauseet helpottivat ajoittain kalvavaa omaatuntoani, kun tuntuu, ettei lasten kanssa ehdi 
tehdä mitään. “Odota, kun autan toista ensin...”, “saat sen aivan kohta...” tuntuvat olevan 
lauseita komentamisen lisäksi, joita meillä useimmin viljellään. Usein mieleen hiipiikin 
ilkeä pikku ajatus, että jos teitä lapsia olisikin vain yksi, niin palvelu voisi pelata heti. Eipä 
noita mussukoita kumminkaan mihinkään vaihtaisi... 
 
...Viime joulukuun ajan muksut vaativat nukkumaan mennessä erinäisiä palveluja (käyttä-
käähän mielikuvitustanne) tunnin verran, ja läpi yön kuului mölinöitä höpötyksestä suo-
raan huutoon kolmesta kahteentoista kertaan yössä. Päiväunille (lue: levoton kolmevartti-
nen) laittaminen oli likimain mahdotonta, kun yksin joutui taistelemaan kolmilapaista tuu-
limyllyä vastaan. Tuli uudenvuoden aatto, ja julma, simputuksesta tarpeekseen saanut äiti 
ilmoitti töistä kotiutuvalle isille, että nyt se on loppu. Illalla väsyneet persikkapeppuiset 
auringonvalot kipattiin pinnasänkyihin, joihin tungettiin myös vellipullo, parikin tuttia, 
pehmolammas, rätti, tyyny... Oven takana huutoa kuunnellessa luettiin hikeä valuvina kir-
joista, kuinka huutelu kestää korkeintaan kaksi viikkoa. Tieto piti paikkansa yhden kohdal-
la, toiselle riitti pari vaivaista iltaa, mutta kolmas (tietysti esikoisen velvollisuudesta pie-
nempiä sisaruksiaan kohtaan) huusi helmikuun alkupuolelle asti 15-60 min illassa. Nyt on 
kolmisen viikkoa käyty velliannoksen juomisen jälkeen omiin sänkyihin nukkumaan ilman 
sirkushuveja... 
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Hei! 
 
Olemme 5-henkinen kolmosperhe: äiti, 6-v isoveli ja 4-vuotiaat kolmospojat. Sittemmin 
perheemme on myös kasvanut suunnattomalla koiralla ja ei vielä niin isolla kissanpojalla. 
Asumme maalla isossa talossa ja onneksi suuren “pihan” ympäröimänä. 
 
Muutto maalle tuli ajankohtaiseksi kolmosia odottaessani, sillä jo siinä vaiheessa oli sel-
vää, että tulen olemaan yksinhuoltaja, eikä ajatus vuokra-asunnosta jossain Helsingin lähi-
össä tuntunut lainkaan hyvältä lähtökohdalta. 
 
Näin neljä vuotta jälkeenpäin tiedän päätöksen olleen loistavan. Koko elämä muuttui tie-
tenkin kerralla, kun perhe 
kasvoi niin yhtäkkiä, mutta 
myös omalta kannalta; tulin 
tehneeksi huomaamatta 
monista haaveista totta. 
 
 
Isä tapaa poikiaan hyvin 
epäsäännöllisesti, mutta 
suhde on kuitenkin säilynyt 
koko ajan ja uskon sen olevan 
todella tärkeää. Lasten tarpeet 
etusijalle asettaen olemme 
myös tehneet yhteisiä 
kesäreissuja isän kanssa ja ne 
ovatkin olleet oikein 
onnistuneita. 
 
Onnekseni kunnassa, jossa 
asun, ymmärrettiin hienosti, 
etten selviä alkuaikoina ilman apua. Sain kodinhoitopalveluja niin paljon kuin pyysin, 
alussa jopa 5 päivää viikossa ja 2 kertaa viikossa siihen asti kun pojat olivat 2½-vuotiaita. 
Tämä jos mikä oli mielestäni loistavaa ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä kunnalta, sillä 
tuskinpa olisimme selvinneet muuten! Nyt olemme kaikki “täyspäisiä” ja tulevaisuus näyt-
tää, jos nyt ei ruusuiselta, niin ainakin olevan edessä. 
 
Pojat ovat hyvin vilkkaita ja temperamenttisia persoonia jokainen, joten melua ja kaaosta 
riittää, mutta myös harmonisia rauhan hetkiä ja tilanteita, joissa äiti voi tuntea itsensä yl-
peäksi ja onnelliseksi. 
 
Halusin kertoa tarinamme, sillä en varmaankaan ole ainoa kolmosten yksinhuoltaja 
 
Toivotan kaikille jaksamista ja niitä pieniä onnen hetkiä! 
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Tutkimustietoa 
 

Suomen Kolmosperheet ry kerää jatkuvasti tietoa kolmosista.  
Tämän sivun tiedot on kerätty yhdistyksen jäsenperheiltä. 

 
Raskauden kesto 
Kolmosraskauden pituus on hy-
vin yksilöllinen eri äideillä. Jä-
senperheissämme haitari on 24-
39 viikkojen välillä, eli yli kolme 
kuukautta. Yleissääntönä voidaan 
kuitenkin sanoa, että kolmoset 
syntyvät aina ennenaikaisesti 
 

Lasten syntymäpainot 
Kolmoslasten painohaarukka on 
myös erittäin leveä, johtuen juuri 
raskauden keston eroista. Pienin 
tiedossamme oleva kolmoslapsi pai-
noi syntyessään ainoastaan 545 g ja 
suurin jopa 3210 g. Keskipaino on 
tytöillä 1760 g ja pojilla 1940 g. 
Sairaalassaoloaika 

Lapset joutuvat olemaan sairaa-
lassa huomattavasti pidempään 
kuin äiti. Alkuvaiheessa lapset 
ovat usein tehohoidossa ja sen jäl-
keen jäävät lastenosastolle kas-
vamaan. Monet sairaalat pitävät 
kotiutusrajana noin kahden kilon 
painoa. 
 

Sukupuolijakauma 
 
Kolmosten sukupuolijakaumassa 
yleisin kombinaatio on kaksi tyttöä 
ja yksi poika, kun taas harvinaisin 
on kolme poikaa. Kolmoslapsista 
voi kaksi tai jopa kaikki kolme olla 
keskenään identtisiä. 
 
 
 

Raskauden kesto täysinä viikkoina

24-31 vkoa

32 vkoa

33 vkoa

34 vkoa

35 vkoa

36 vkoa

yli 37 vkoa
 

Syntymäpaino

Alle 1000g

1001-1500g

1501-2000g

2001-2500g

2501-3000g

3001-3500g

 

Lasten sairaalassaoloaika

< 2 viikkoa

< 1 kk

1-2 kk

2,5 kk - 4 kk

yli 4 kk

 

Sukupuolijakauma perheittäin

TTT

PPP

TTP

PPT
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Hei kaikille kolmosperheen arjesta kiinnostuneille! 
 
Tässä meidän perheen muistoja alkutaipaleelta pääkaupunkiseudulta: 

Raskausaika 
 
Maha kasvoi kasvamistaan. Ensimmäiset utelut alkoivat tulla: ”Käy nyt ihmeessä ultrassa, 
kun mahasi noin kasvaa. Jospa siellä on enemmän kuin yksi!” Kun oli juuri kuullut ras-
kauden ollessa melkein puolessa välissä, että tulossa on oma joukkue: Tupu, Hupu ja Lu-
pu, ei vielä ollut rohkeutta kertoa kaikille tätä ihmettä! Olin nimittäin itkenyt itseni läkäh-
dyksiin saatuani moisen uutisen. Miten juuri minulle voi tapahtua näin? Onneksi näin 
kyyneleiden läpi sairaanhoitajan huoneessa ilmoituksen kolmosyhdistyksestä. Soitinkin 
yhdistyksen puheenjohtajalle samana iltana, ja sain toivonkipinän: tulevasta koitoksesta 
voi sittenkin selvitä hengissä, siitäkin huolimatta, että on kolme samaan aikaan kiljuvaa 
nälkäistä suuta, kolmet pinnasängyt, kolmet sitterit ja syöttötuolit ym. 
 
Alkujärkytys muuttui kuitenkin iloksi, kun pienokaiset alkoivat liikkua vatsassani.  Lasket-
tiin vain viikkoja ja taas viikkoja. Tuntui voitolta, kun oli jälleen saavuttanut lääkärin aset-
taman viikkorajan. Mutta vielä yksi viikko lisää, niin lasten keuhkot taitavat olla kypsiä… 
Tässä vaiheessa täytyy antaa kaikki kiitos Hyksin monikkoraskauksiin erikoistuneelle lää-
kärille. Ilman hänen jämäkkää ja auktoritääristä asennettaan olisi moni asia jäänyt ehkä 
epäselväksi. Nyt olimme lasten isän kanssa niin valtavan asian edessä, että oli syytäkin, 
että joku muu ottaa ohjat käsiinsä ja käskee sekä opastaa. Meillähän oli vain yksi päämää-
rä: saada kaikki kolme pientä lasta terveenä tähän maailmaan. 
 
Lasten syntymä 
 
Menin sairaalaan kaksi viikkoa ennen lasten syntymää. Voin itse hienosti, eikä oikeastaan 
muuta haittaa ollut, kuin alati suureneva vatsani. Sängystä ylöspääsy oli jo hankalaa ja 
aloin jo toivoa lasten pääsyä maailmaan. Joulu oli ovella ja lisäsi osaltaan herkkää mieli-
alaani, mutta onneksi  HYKSin henkilökunta oli  empaattinen (eikä osastolla ollut joulun-
pyhinä tungosta) ja pystyi järjestämään minulle oman huoneen. Mieheni sai myös yöpyä 
kanssani jouluyön. Olihan se ikimuistoinen jouluyö, kinkkuineen, koristeineen päivineen – 
ja vatsassa kolme pientä ”possua”.  
Pyhien jälkeen lapsivesipunktiossa todettiin lasten keuhkojen olevan kypsiä, joten leikkaus 
suunniteltiin heti seuraavalle päivälle. 
 
Tuleva leikkaus oli huolestuttanut minua jo jonkin verran. Olihan siellä ”normaalia” 
enemmän lapsia sikin sokin, ehkä solmussakin. Ja monikkoraskauksiin erikoistunut lääkä-
rimme oli sanonut meille moneen kertaan, että riskit ovat aina loppuun saakka. Niinpä mi-
nusta oli erittäin tärkeää, että sain jutella leikkaavien lääkäreiden kanssa muutamaan ker-
taan ennen leikkausta ja näin ollen varmistua, että minä ja lapseni olemme hyvissä ja en-
nen kaikkea osaavissa käsissä. Eihän monikkolasten leikkauksia satu ihan joka päivä jo-
kaisen lääkärinkään kohdalle… 
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Sain sekä spinaali- että epiduraalipuudutuksen, joiden antaminen tietysti valtavan vatsani 
takia tuotti tavallista enemmän hikeä. Mutta kaikki hyvin. Isä oli mukana leikkauksessa 
alusta loppuun (ja pysyi pystyssä). Leikkaussali oli täynnä väkeä: leikkaavia lääkäreitä oli 
kaksi ja  lapsillahan oli jokaisella oma hoitotiiminsä. Mutta isä hoiti ja puki lapset yhdessä 
hoitajien kanssa ja räpsäytti vielä kameraakin. Minä makasin pökerryksissä heräämössä 
lisäverta saamassa lämpöisten vällyjen alla – ja ikionnellisena! 
 
Kiitos Taivaan Isälle: lapset syntyivät terveinä! 
Raskausviikkoja oli kertynyt reilut 33. Neidit A ja B olivat n. 1500 g, pituutta 40 cm ja 
herra C 2000 g ja pituutta 43 cm. Sairaalassa lapset olivat 4 viikkoa, jonka aikana opetel-
tiin syömään ja varmistuttiin, että painoa alkoi kertyä. 
 
Kotiin saatiin kaikki lapset yhdellä kertaa. Se oli aluksi minulle pienoinen järkytys, koska 
Jorvin lääkäri oli puhunut, että voisimme ensin yhden kanssa ”harjoitella” kotiutumista. 
Mutta eikun raaka peli alusta alkaen, ja kaikki kerralla kotiin! Kotiintulosta tai ensimmäi-
sestä yöstä en muista mitään. Isän muistin mukaan ensimmäisenä yönä nukuimme 1½ tun-
tia, koska joku/kaikki huusivat vähän väliä….. 
 

Vaunut 
 
Kyselimme muutamalta kolmosperheeltä heidän ratkaisuaan vaunujen hankinnoissa. Pää-
dyimme ostamaan Emmaljungan TuplaGrizzlyt  ja LowRiderit, molemmat kuomurattaita.  
Molemmissa oli kantokopat, joten vauvojen siirtely oli helppoa ja kevyttä. Onhan matkan 
verralla ollut niitä ihmettelyjä, että ”miten sinä niiden kanssa pääset edes ulos samaan ai-
kaan” tai ”mahtuvatko nuo Grizzlyt edes bussiin”. Vastaus on, että todella hienosti on toi-
minut! Lasten ollessa vielä vaunuiässä, olin itse niin puhki ja väsynyt aina päivisin, että 
otin itsekin nokoset (tai tein rästitöitä), kun lapset nukkuivat ulkona vaunuissaan. Vasta 
illalla, kun isä tuli töistä, lähdimme kaikki yhdessä kävelemään ja työntelemään vaunuja. 
Kaksissa vaunuissa oli myös se kiva puoli, että pystyimme ottamaan vain yhden tai kaksi 
lasta esim. kauppa- tai lääkärireissulle mukaan. 
 

Nukkuminen 
 
Ensimmäisestä yöstä alkaen vauvat nukkuivat omassa yhteisessä huoneessaan. Pinnasän-
gyissä oli aluksi hörhelöillä somistetut äitiyspakkauslaatikot sänkyinä, joista sitten luovut-
tiin, kun laatikon pituus ei enää riittänyt. 
 
Pinnasängyistä luovuttiin siinä vaiheessa, kun poikamme alkoi kiivetä itse laidan yli. Ikää 
heillä oli silloin reilut 1½ vuotta. Nukkumaanmeno oli silloin yhtä sirkusta! Taisi siinä 
mennä liki vuosi, kun joka ikinen ilta piti vahtia sänkyjen vieressä ½-1 tuntia, että siellä 
sängyssä pysytään eikä pompita edestakaisin. Siinä koeteltiin niin isän kuin äidinkin her-
mot. 
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Noin kolmen vanhoina alkoivat nukkumaanmenot sujua normaalisti ja yötkin rauhoittui-
vat. Siihen asti oli lähes joka yö joku tai kaikki vuoronperään ylhäällä ja haluamassa mei-
dän vanhempien viereen. Emme kuitenkaan totuttaneet heitä meidän sänkyyn, vaan joka 
kerta kannoimme heidät takaisin omaansa. Ehkä me tällä konstilla voitimme itsellemme 
nykyään rauhalliset yöt… (Tiedämme, että tulossa on myös painajaisaika, jolloin lasten 
unissa on niitä mörköjä ym. yöllisiä kummajaisia) 
 

Ruokailu 
 
Vauvojen syöttövälien ollessa 3 ja 4 tuntia, herätimme yöllä kaksi vauvoista samaan ai-
kaan. Toista syötti isä, toista äiti. Tässä menettelyssä oli hyvää se, että kun yleensä isä nu-
kahti sohvalle kesken syötön, pystyi äiti välillä tökkimään hänet hereille.  Meillä kaksi tyt-
töä syötti samassa ajassa, kun poika rauhallisesti nautti omaa ateriaansa. Joten meillä van-
hemmilla oli toinen toisistamme seuraa koko yöllisten syöttökertojen ajan. 
 
Soseruokaan siirryttäessä syötin kunkin vauvan sylissäni vuorotellen, kahden leikkiessä 
lattialla sittereissä. (Toiset äidithän nostavat kaikki sittereissään pöydälle ja syöttävät vau-
vat samaan aikaan.) Kokeilemalla jokainen löytää mieleisensä syöttötavan. 
 
Syöttötuoleista luovuttiin noin 2½ vuoden ikäisinä. Kesälomapurjehdukselta tultuamme 
todettiin vain, että oltaisko jo niin isoja, että osattaisiin nätisti istua aikuisten tuolilla! No, 
sehän se porkkana oli, nimittäin se ”niin isoja”. Tässäkin kohtaa tuntuu siltä, että lapsilla 
on suunnaton ”henkisen kasvun” tarve. Tarve tuntea itsensä jo isoksi tytöksi ja isoksi po-
jaksi. Vaikkakin he ovat vielä niin pieniä ja ”järjettömiä”… Lapset itse halusivat pitää 
muovisia ruokalappuja vielä täytettyään kolme vuotta. Ainakin silloin lappu oli saatava, 
kun syötiin liemiruokaa. 
 
Nyt lasten ollessa 
reilut 3 ja ½ vuotta 
haluavat he kovasti 
pilkkoa perunoita lusi-
kallaan, mutta veistä ei 
ole haluttu vielä 
käyttää. Kokeiltu 
nimittäin on, nimittäin 
äidin lihaveitsellä. 
Hyväksi ratkaisuksi 
todettiin se, että 
teimme yhdestä 
kapeasta keittiön 
kaapista lääkekaapin. 
Laitoimme siihen vain 
lukon ja niin kaikki laastarit ja pullot jos toisetkin ovat käden ulottuvilla, kun onneksi sen 
harvan kerran on joutunut niitä antibiootteja tai yskänlääkkeitä ruuan perään tuputtamaan. 
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Lahjoitukset, avustukset 
 
Saimme kolmosyhdistyksen jäseneltä kullanarvoisen vinkin, että yrityksiä  voi rohkeasti 
lähestyä puhelimitse ja kirjeitse  ja kysyä heidän halujaan tukea kolmosperheitä tuotteiden 
muodossa. Itse saimme tuoteavustuksina  maitoa, vaippoja, soseita, tutteja, tuttipulloja ym. 
rekvisiittaa.  
 
Olen myös huomannut, että monet lastenvaateliikkeet antavat ihan mukavia alennuksia, 
kun kuulevatkin, että ostan ”kolmosille”.   
 
(Laitoin kolmoset lainausmerkkiin, koska emme itse puhu kolmosista. Olemme kolmos-
perhe, mutta toivomme, että lapsiamme kutsutaan heidän omilla nimillään.) 
 
 

Kodinhoitoapu 
 
Saimme kaksi eri vuorottain käyvää kodinhoitajaa. Molemmat rouvat olivat ihania ja am-
mattitaitoisia, itse lasten äitejä. Mutta sitä onnea ja autuutta saimme nauttia vain kolme 
viikkoa. Sen jälkeen apu oli satunnaista. 
 
Lasten ollessa ½-vuotiaita, päätimme vaihtaa asuntoa suurempaan. Muutimme naapurilä-
hiöön, jossa kodinhoitoapu oli laadultaan sellaista, jota emme halunneet.  Isovanhemmat 
olivat silloin tällöin apunamme. 
 

Neuvola, lasten kasvun kehitys 
 
Olimmehan me neuvolan tädillekin ihmetys ja kummastus. Että kaikki kolme lasta tarkas-
tukseen samalla kertaa!  Parin ensi kerran jälkeen pääsimme jo neuvolatädin kanssa tu-
tummiksi ja hänkin osasi varata riittävästi aikaa kaikkien kolmen lapsen tarkastukseen ja 
rokotukseen. 
 
 
     1 v  2 v  3 v 
 

Neiti A   8,6 kg  10,7  13,0 
1,6kg /40cm  76 cm  88  96 

 
Neiti B   8,2 kg  10,6  13,0 
1,5kg/40cm  76 cm  87  95 

 
Herra C  10 kg  13  16 
2kg/43 cm  77 cm  91  99 
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Molemmilla tytöillä on alusta asti ollut atooppinen iho. Otimme heti lasten synnyttyä heil-
le sairaskuluvakuutuksen. Lasten ollessa 10 kk saivat he kaikki tähän asti ainoan korvatu-
lehduksen kaikki samaan aikaan perättäisinä päivinä. Silloin tuntui hyvältä, kun oli vakuu-
tus ja sai soittaa lääkärin kotiin.  
Nyt toivomme, että jos vesirokko on tullakseen tulkoon kaikille samalla kertaa, jottei töistä 
joutuisi olemaan viikkoja pois…. 
 

Siisteysharjoittelu 
 
Tämä onkin tuntunut kaikkia 
kiinnostavalta puheenaiheelta. Oma äitini sanoi. että heti vaan potalle, kun on oppinut is-
tumaan. Ja toisethan oppivatkin potalle jo ennen yhden vuoden ikää.  Minä kuitenkin lai-
toin jäitä hattuun itselleni. Kyllähän minäkin yritin 1½-vuotiaina antaa vauvojen juosta 
pylly paljaana pitkin kotiamme, mutta kun niitä märkiä ja tummia kasoja oli samaan ai-
kaan siellä täällä ja vielä toisten taaperoiden jalkapohjissa ym. niin 
ajattelin, harvat ne vaipat jalassa kouluun lähteen. Niinpä luotimme rutiiniin: jokaisen ruo-
kailun jälkeen kaikki rivissä kylpyhuoneeseen ja samaan aikaan potalle. Toisilla toimi kuin 
napista painaen, toisella toimi sitten kun oli vaipan saanut takas paikoilleen. Tässä kyllä 
oma järjen käyttö oli paikallaan. Pikku  hiljaa osattiin itse riisua vaippa pois ja mennä po-
talle. Ulkovaippoja yritettiin ottaa kesällä –98 pois, mutta niitä lämpöisiä ja kuivia perät-
täisiä päiviä ei sitten osunutkaan kohdalle. 
 
Sisäpäivävaipat jäivät lasten mennessä 3-vuotiaina päiväkotiin ja ulkovaipat heti perään. 
Päiväkodissahan heillä oli toiset lapset esimerkkeinä. Yövaipoista päästiin vasta äsken eli 
reilun 3½ vuoden ikäisinä. Kuivaksi harjoittelu ei ollut meillä ongelma, siinä meni vaan 
aikaa. Yhden vaippaikäisen kanssa olisin saanut hommat opetettua todennäköisesti aiem-
min. Tai jos ennestään olisi ollut isosisko/veli näyttämässä mallia.… 
 

Paluu työelämään 
 
Äitiysloman jälkeen menin siis vuodeksi töihin ja sain kunnallisen kodinhoitajan kotiini 
lapsiani hoitamaan. Aivan ihana nuori osaavainen tyttö hoiti lapsiamme ensimmäisen ½-
vuotta. Olimme kaikki tyytyväisiä toinen toisiimme. Mutta hän ei haluistaan huolimatta 
saanut jatkaa ja niin syksyn alussa saimme toisen rouvan, keski-ikäisen, aiemmin perhe-
päivähoitajana toimineen. Hänen kanssa olisi voinut mennä paremminkin. 
 
Pari päivää ennen jouluaattoa, minulle soitettiin ja sanottiin, että minun pitäisi ottaa vuo-
den alusta kaksi muuta lasta kotiini, jotta hoitajalla olisi tarpeeksi töitä. Toinen ehdotettu 
oli 2-vuotias poika ja toinen 1-vuotias vauva. 
 
Joulun pyhät meni kaaoksessa. Olimmehan vuosi aiemmin remonteeranneet meille kodin, 
miten kodistamme voisi nyt tulla kunnallinen hoitopaikka myös täysin tuntemattomille 
lapsille. Missä ne toiset lapset nukkuvat? Vielä kaiken muun olisikin ehkä pystynyt pakon 
edessä muokkaamaan, mutta mikä siitä kaikesta olisi ollut korvaus minulle? Kahdesta yli-
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määräisestä lapsesta vain heidän ruokakulukorvaus muutamia markkoja /päivä /lapsi.!! 
Kotimme käytöstä ei mitään korvausta. Ja tietysti minun olisi kuulunut kantaa kaupasta 
kaikille viidelle lapselle ja hoitajalle ruoka ja valmistaa se. Kantaa maidot ja tuttelit… per-
heen isän ja äidin ruokaa unohtamatta. 
Paljon jaksavat perhepäivähoitavat ja paljon jaksan minäkin, mutta tässä kohtaa raja tuli 
kohdallani vastaan. En pystynyt kuvittelemaan itseäni työssäkäyväksi superäidiksi, joka 
päivittäisen pyykinpesun lisäksi kävisi päivittäin kaupassa ja tekisi illat tai ainakin viikon-
loput aamusta iltaan ruokaa ja ruokaa ja taas ruokaa. 
 
Niin sanoin kodinhoitosopimuksen irti ja jäin hoitovapaalle, kun lapset vuoden vaihteessa 
täyttivät kaksi vuotta. Oli mukavaa käydä äitiysloman jälkeen töissä vuoden ja taas palata 
kotiin. Lasten ikävuosi kahdesta kolmeen oli niin kehitysrikasta vaihetta, että oli onni, että 
pakon sanelemana sain olla heidän kanssaan. Eli loppu hyvin kaikki hyvin. 
 
Päivähoito 
 
Lasten ollessa vasta 1½ vuotiaita, niin jätin jo kahteen päiväkotiin hakemukseni, vaikkakin 
hoidon aloitus olisi vasta, kun lapset täyttäisivät 3 vuotta. Soittelin päiväkoteihin pitkin 
kevättä ja syksyä ja muistutin olemassaolostamme.  
 
½-vuotta ennemmin sain kutsun etusijalle laittamastani päiväkodista. Menimme mieheni 
kanssa tutustumaan päiväkotiin ja sen henkilökuntaan. Täyskymppi! Oli ihana kokea, että 
tämä se on, tänne haluamme lapsemme hoitoon. Nyt on päiväkodissa oltu –99 vuoden 
alusta ja kaikki on sujunut hienosti. Päiväkodissa on myös  kehitysvammaisten ryhmä, jo-
ka antaa oman positiivisen ”leimansa” päiväkodin toimintaan ja lasten sosiaaliseen kom-
munikointiin. Päiväkoti on myös musiikkiin suuntautunut. Sisustus on hyvin kodinomai-
nen ja sävytykseltään hempeä. Siellä käydessä on tunne kuin ”sielu lepäisi”. Ei kuulu huu-
toja ei riitoja….(mitä olivat ne aiemmin Helsingin Sanomissa olleet kirjoitukset päiväko-
tien desibelirajojen ylityksistä?). 
Päiväkoti sijaitsee pienen automatkan päässä kodistamme. Aamuisin isä vie lapset sinne ja 
iltaisin minä haen. Näiden järjestelyjen takia jouduimme hankkimaan minulle pikkuisen 
”kauppa-auton”. 
 
Päiväkodissa ei vielä toistaiseksi ole riehunut mitään epidemioita ja olemme saaneet olla 
koko ajan terveinä, muutamaa nuhaa lukuun ottamatta.  
 
Lasten luonne-erot 
 
Tytöt ovat meillä identtisiä. Silti omasta mielestämme erinäköisiä ja eriluonteisia.  Herra C 
taitaa olla kuten poikien kuuluukin.  
Neiti A on alusta alkaen vaikuttanut ”isosiskolta” . Hän on hillitympi, mietteliäämpi, totte-
levaisempi  ja ehdoton lady koruineen, peileineen. Äidin pikku apuri.  Kasvonpiirteet on 
hänellä kuin äidillään samanikäisenä.  
Neiti B on ärhäkkäämpi rosepippurimme. Napakka, mutta silti helpoimmin periksi antava. 
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Viihtyy myös yksikseen. Iloinen veitikkamme. Monessa kehitysvaiheessa ollut ”ensim-
mäisenä”. 
 
Herra C on kaikista eniten hellyyden ja huomion kipeä. Tutkinut alusta alkaen luontoa sen 
kiviä, koloja, kantelee keppejä, lyhyitä ja pitkiä. Rakennelmat ja muut viritykset kiinnos-
tavat enemmän kuin varsinainen autoilla leikkiminen. Suunnittelee kovasti, mitä hän sitten 
isona tekee/saa/haluaa. Kova laulamaan. Isän painikaveri ja autonpesijä, äidin ”sylivauva”. 
Puheenkehityksessä selvästi tyttöjä hitaampi. (Joskaan puheterapeutin mukaan ei vielä 
syytä huoleen). 
 
Joka aamu tuntuu yhtä ihanalta, kun pihamaalla erotaan ja kaikki kolme huutaa ”hyvää 
työpäivää äiti” ja pusut päälle! 
 
Kolmosyhdistys 
 
Monissa 
monikkoperheiden 
arkisissa asioissa on hyvä 
tietää eri lastenhoidollisia 
menettelyvaihtoehtoja ja 
niitä kokeilemalla jokainen 
löytää varmasti itsellensä 
mieleisen.  Suurin ongelma 
onkin usein se, ettei niistä 
vaihtoehdoista ole tietoa ja 
silloin oikean ratkaisun 
löytäminen vai aiheuttaa 
surua ja harmaita hiuksia, 
puhumattakaan 
mahdollisesta ajan ja rahan 
ylimääräisestä käytöstä. 
Kolmosyhdistys on onneksi 
omalla kohdallani toiminut 
hyvänä tiedon ja 
vaihtoehtojen lähteenä, 
joka on säästänyt niin 
hermojani kuin aikaanikin. 
 
Yhdistyksen järjestämät yhteistapaamiset muiden kolmosperheiden kanssa ovat ihania! 
Vaikka vauvat ovat pieniä, niin aina kannattaa vaikka pistäytyä tapaamisissa. On kiva ru-
patella toisten vastaavassa lasten kasvuvaiheessa olevien kanssa tai vaikka vaan kuunnella 
muiden jutustelua. Joka kerta mukaamme on saatu  vähintäänkin aimo annos motivaatiota 
seuraaville kuukausille. Samalla on olkapäät ryhdistäytyneet ja selkä suoristunut, kun on 
oivaltanut, että mehän voimme ihan olla ylpeitä tästä isosta samanikäisestä lapsikatraasta! 
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Tutista luopuminen 
 
Oman toiveeni mukaan yritin saada lapsia luopumaan tutista ensin reilun ½ vuoden ikäisi-
nä. Sitten siirsin yritystä 1-vuoden kieppeille ja puhuttiin, että annetaan tutti joulupukille 
ym. Yritys ei tuottanut tulosta. Koska lapsemme lutkuttivat tuttiaan vain nukkumaan men-
nessä, en kantanut siitä huolta. Lapset olivat noin 1 v ja 4 kk, kun tutteja ei enää löytynyt-
kään. Yhden tutin oli vienyt oravaäiti, toisen myyrä-äiti ja kolmannen pupuäiti. Se selitys 
kelpasi lapsille, olihan sitä tarinaa pidetty yllä koko kevään. 
 

Päiväkirja 
 
Pidin itse raskauden alkuajoista lähtien päiväkirjaa tai oikeammin viikkokirjaa. Se on ollut 
kallisarvoinen muistin virkistäjä näitä lasten kehitysaikoja miettiessä. Sen lisäksi siihen 
kirjoitetut ajatukset ja tunteet voin jättää joskus lapsilleni kaikkien muiden ”vauvatavaroi-
den” lisäksi. Olen säästänyt myös kaikkea muuta kolmosuuteen liittyvää materiaalia. Jospa 
se heitä sitten vanhempana saattaisi kiinnostaa… 
 

Tulevaisuudentoiveet 
 
Toivoisin, että kolmosraskauksista 
tiedettäisiin enemmän mm. neuvoloissa, 
terveyskeskuksissa ym. Toivon, että 
kunnan eri instansseissa otettaisiin 
huomioon kolmen samanikäisen 
vauvan/lapsen tuomat tarpeet. Tähänastisen 
kokemukseni perusteella on moni taho 
vastannut: kun ei meillä ole ollut kolmosia 
ennen, on vain toimittu näin ja näin ja näin 
– kun siis on yksi lapsi tai hänen vanhempi 
sisar.  
 
Lämpimät terveisemme 
Kolmosyhdistyksen vetäjille ja kaikille 
kolmosperheille.  
 
Onnea ja iloa sinulle mahdollisia 
kolmosvauvoja odottava äiti ja isä. Voimat 
riittävät kyllä, niin pitkälle kuin niitä tarvi-
taan. 
 

Terveisin   Kolmosperhe Espoosta 
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KOLMOSTEN VANHEMMILLE  
USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ  

 
 
Kun on liikenteessä kolmosten vaunuilla tai rattailla, saa varmasti hämmästyneitä silmäyksiä 
ja valitettavan usein tungettelevan uteliaita kysymyksiä. Yksityisyyttä ei usein kunnioiteta 
lainkaan. Olen itse monta kertaa ihmetellyt sitä, mikä oikeus kaiken maailman mummoilla 
on tulla kyselemään perheeseemme liittyviä, hyvinkin henkilökohtaisia asioita. Useimmat 
kysymyksistä esitetään juuri lasten ollessa pieniä vauvoja, jolloin ainakin äiti on hyvinkin 
väsynyt ja mieleltään herkkä. Kysymykset esitetään useimmiten juuri äidille; isä pääsee 
helpommalla. Kun kymmenennen kerran joutuu vastaamaan samoihin kysymyksiin, ylpeys 
siitä, että juuri MINUN lapseni kiinnostavat ihmisiä, on jo aikaa päivää sitten karissut. 
 
Tässä joitakin useimmiten esitettyjä kysymyksiä: 
 
1.  Ovatko nämä kolmoset? 
Ehdottomasti yleisin kysymys.  
Joskus teki mieli vastata:  
”Ei, olen hankkinut nämä vaunut siksi, että voisin ulkoilla kaikkien naapuruston vauvojen 
kanssa yhdessä.”  
Muutenkin on ikävä kuunnella, kun lapsesi niputetaan yhdeksi yksiköksi, kun itse haluaisit 
kohdella heitä yksilöinä. Joskus olen saattanut vastata kysymykseen:  
”Ei, vaan täällä ovat Tupu, Hupu ja Lupu.”  
Isän kommentti:  
”Olen joskus laskenut sormella näyttäen: yksi, kaksi, kolme,... ei niitä taida enempää olla.” 
 
 
2.  Ovatko lapset identtisiä?  
Ovatko ne saman näköisiä? Kuinka ne voi erottaa toisistaan? 
Tietenkin meillä on maailman ensimmäiset eri sukupuolta olevat identtiset kolmoset! Eri 
sukupuolta olevat eivät saamiemme tietojen mukaan voi olla identtisiä. Ja kyllähän jokainen 
äiti ja isä omat lapsensa tunnistaa, vaikka he olisivatkin kovin samannäköisiä. 
 
3.  Miten lapset syntyivät? Minkä kokoisia he olivat syntyessään? 
Tavanomaisia kysymyksiä mutta kuullessasi ne joltakin tuiki tuntemattomalta lähikaupassa 
maitohyllyn vieressä, niin jostakin tulee kumma tunne tehdä vastakysymys: Entä teidän 
lapsenne; miten he syntyivät ja minkä kokoisina? 
 
4.  Taitavat olla niitä koeputkilapsia? Mitenkä nuo lapset on pantu alulle? 
Ehdottomasti eniten yksityisyyttä loukkaava kysymys.  
Vaikka erilaiset hormonihoidot ovat tänä päivänä yleisiä, ei taatusti kenellekään yhden 
lapsen äidille tai isälle esitetä vastaavaa kysymystä. 
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5.  Onko rankkaa? On siinä käsitöitä! 
No, tietenkin on. Mutta siitä rankkuudesta ei voi tietää kukaan muu kuin joku, jolla 
itselläänkin on kolmoset. Tekemistä riittää äärettömän paljon. Joskus voit olla niin väsynyt, 
että purskahdat itkuun kaikesta, mitä sinulle sanotaan. Tällaisina hetkinä kaipaat ensisijaisesti 
vain omaa rauhaa ja yksityisyyttä. 
 
6.  Kuinka noita lapsia voi syöttää yhtä aikaa? 
Niinpä niin, luovuutta ja pitkiä käsivarsia siinä tarvitaan. Itse vastasin kerran, että luonto on 
hoitanut tehtävänsä: minulle on kasvanut kolme rintaa, yksi jokaiselle lapselle. 
 
7.  Millaisella kulkuvälineellä noin suurta määrää vauvoja voi kuljettaa? 
Yleensä olemme pyrkineet käyttämään vaunuja tai rattaita! Kyllästymiseen asti saa selittää, 
millaisia kolmosten vaunuja tai rattaita on markkinoilla olemassa. Lastentarvikeliikkeiden 
kannattaisi ehdottomasti markkinoida kolmosvaunuja ja rattaita enemmän, kun ne tuntuvat 
niin kiinnostavan kaikkia. 
 
8.  Lasten hiukan vartuttua saattaa kuulla seuraavanlaisia asiantuntevia toteamuksia:  
No nythän se helpottaa! Pahin on jo ohitse! Jne. 
Niin, tietyt asiat helpottuvat, mutta vastaavasti eteen tulee jatkuvasti uusia haasteita ja 
tarpeita, jotka vanhempien on tavalla tai toisella kyettävä tyydyttämään. 
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KESÄLOMALLE...? 
 
Kahden seurueen (äiti, isi, maksutta mat-
kustaneet juuri alle kaksivuotiaat kolmo-
set ja yksi pari isovanhempia) kokemuk-
sia matkasta etelän lämpöön 
 
- edullisinta ja turvallisinta oli ajaa lento-
asemalle omalla autolla ja jättää auto vii-
koksi parkkiin 
 
- lennoista, nimenomaan paikkajärjeste-
lyistä, kannatti soittaa lentoyhtiöön paria 
viikkoa ennen matkaa 
 
- on muistettava, että ilman omaa paikkaa 
matkustavalle sylilapselle (n. 13 kg, heh, 
heh...) ei kuulu myöskään ateriaa 
 
- lento koettiin reissun raskaimmaksi 
osaksi välittämättä vuorokaudenajasta 
(toisella porukalla 6,5 tunnin päivälennot 
ja toisella neljän tunnin ilta- ja yölento) 
 
- kuljetus lomakohteen lentoasemalta ho-
telliin ei suinkaan tapahdu turvaistuimis-
sa, vaan vaikkapa bussilla, jossa kukin 
muksu seisoi aikuisen sylissä (se niistä 
upeista periaatteista) 
 
- matkakohde on parasta valita alle met-
risten ehdoilla (turvalliset rannat, autot-
tomat kävelykadut...) ja “vanhojen turisti-
rysien” joukosta, koska niissä kaikki ko-
tiin unohtunut länsimainen hapatus on 
saatavilla kauppojen hyllyistä 
 
- Huom! Ette ole enää nuoripari, joka vaa-
ti majoitukselta sängyn, suihkun ja sopi-
van sijainnin, vaan kovin epätavallinen 
lapsiperhe, joiden tarpeiden mukaan ei 
yhtäkään hotellia ole suunniteltu saati ra-
kennettu 
 
 
 

 
 
- huoneistohotelli arvattiin ja koettiinkin 
ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi jääkaap-
peineen ja keittolevyineen,  säväyksensä 
antavat mikrouuni ja pyykinpesukone, jos 
sellaisia on saatavilla 
 
- erilliset olo- ja makuuhuone (tai vaikka 
kaksi) osoittavat tarpeellisuutensa, jos it-
sellä ei ole tapana käydä nukkumaan las-
ten kanssa samanaikaisesti 
 
- mahdollisesti tarpeellisista lastensän-
gyistä kannattaa yrittää sopia jo Suomessa 
matkaa varatessa (molemmilla oli mak-
sutta käytössä 2-3 asiallista sänkyä) 
 
- emme halua maalata kuin piruja seinäl-
le, mutta kannattaa tarkistaa:  
 
- parveke, jonka kaide voi olla hyvin ma-
tala tai pinnat päätä leveämmillä väleillä, 
ja jonka kalusteita siirtelemällä voi päästä 
vaikka minne 
 
- liesi, joka ei välttämättä ole turvamallia, 
mutta silti hyvin tehokas (irrotimme su-
lakkeet kotoisaan tapaan) 
 
- siellä täällä sijaitsevat pistorasiat, joista 
voi reikäsuojien lisäksi puuttua koko etu-
levy 
 
- kaappien ja laatikoiden sisältö mahdol-
listen hyönteismyrkkyjen ja veitsien va-
ralta, kun joku pahus on unohtanut asen-
taa stopparit (pieni ruuvimeisseli Suomes-
ta mukaan otettuna ja vetimiin käytettynä 
oli tehokas ja siivoojissa kummeksuntaa 
herättävä juttu) 
 
- ulko-ovi saattaa aueta ihan vain kahvaa 
kääntämällä eivätkä portaatkaan ole vält-
tämättä kotona jokapäiväinen juttu. 
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VIELÄKÖ MATKATAVAROIHIN 

MAHTUU? 
 
Toisella porukalla oli rattaina Tupla-
Grizzlyt ja ykkössattarit, ja toisella peräk-
käin istuttavat tuplasattarit ja ykkössatta-
rit, koska lykkijöitä oli ruhtinaallisesti 
 
Erinäisiä kappaleita vaippoja raahattiin 
mukana Suomesta, tosin molemmissa Es-
panjan (Manner- ja Kanaria) kohteissa 
niitä oli saatavilla hintavasta Pampersista 
edullisempaan paikalliseen merkkiin. 
 
Ruoka on yksilöllisin seikka lasten ikä ja 
tottumukset huomioiden. Lentomatkalle 
oli varattuna tuttua ja turvallista ja loman 
ajaksi vellijauhetta ja muutama hätäva-
ra(valmiskastike)purkki. Hieman poik-
keavan sisältöisiä ja rakenteisia lasten 
valmisruokia ja jauheita oli saatavilla ja 
iskukuumennettu lämpimästä ilmanalasta 
hätkähtämätön maito oli mainiota. Eväitä 
pakatessa kannattaa ravitsemuksellisuus 
unohtaa viikoksi ja maistattaa lapsilla 
iänmukaisesti kaikki mahdollinen ja mah-
doton (perunat maistuvat aika lailla sa-
moilta kuin kotona). 
 
Potta (on olemassa puhallettavia matka-
malleja) tai WC:n istuinrengas (myynnis-
sä kasaantaitettaviakin) on tarvittaessa pa-
rasta kantaa Suomesta mukana, koska 
moisiin ei mercadoissa törmätty 
 
 
Itkuhälyttimen toinen poppoo havaitsi 
mainioksi, koska se antoi liikkumavaraa 
käytössä olleiden kahden erillisen huo-
neiston välillä muksujen unien aikana. 
 

 
Entäs tuttipullonlämmitin, kuorimaveitsi, 
nokkamukit, mittalusikka, unilelut... 
 
Porukka  
 
pari “ylimääräistä” äksyilyä kestävää ai-
kuista antaa kummasti joustoa ilta- ja 
muissa menoissa 
 
mutu -tuntumalla maksutta matkustavien 
kolmosten ideaali-ikä on joko 6 kk (vau-
voja, tulevat viikon toimeen jopa pelkällä 
maidolla) tai rimaa hipoen alle kaksi 
vuotta, koska nelivedolla liikkuva, kaiken 
suuhunsa tunkeva yksivuotias...  
 

 
Lähtekää, jos mieli tekee ja tilaisuus tu-
lee, sillä niin mekin toivottavasti vielä 
joskus! 
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Tällaista siis on olla kolmosperhe. Ainakin joinakin päivinä - toisina päivinä se voi olla 
hieman erilaista. Niin kuin lapsiperheissä yleensäkin, kahta samanlaista päivää tuskin on. 
Siinä elämän rikkaus varmasti piileekin. 
 
Nyt, kun olet lukenut tämän TRIPLETTI-jäsenlehden erikoisnumeron, tiedät toivottavasti 
kolmosista enemmän kuin ennen. Kun joskus näet kolmoset, et ehkä jää suu auki katso-
maan, niin kuin monet mattimeikäläiset, vaan muistat tämän lehden kirjoitukset kolmos-
perheen arjesta ja suot heille lämpimän hymyn. 
 
Kun olet lukenut tämän lehden, olisi mukavaa, kun kertoisit kommenttisi tai vaikka ter-
veisesi meille kirjeitse tai sähköpostitse. Osoitteet löydät sisäkannesta. Jos sinulla heräsi 
kysymyksiä kolmosista, voit lähettää niitäkin. Autamme kykyjemme mukaan. 
 
Jos sinua tai edustamaasi yhteisöä kiinnostaa kannattajajäsenyys yhdistyksessämme, ota 
rohkeasti yhteyttä puheenjohtajaan, jonka yhteystiedot löydät sisäkannesta. Toivottavasti 
tekemämme työ on sinunkin mielestäsi arvokasta. 
 
 
 
 
 
 

 


