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1

ONNEKSI OLKOON!

Kolmosten syntymä mullistaa perheen elämän täydellisesti, eikä tietoa
kuinka pärjätä arjessa ole tarjolla perinteisissä lastenhoito-oppaissa.
Juuri odotusaikana tiedonjano on suurimmillaan, kuten myös epävarmuus siitä, miten raskaus etenee tai miten elämä kolmosten kanssa
järjestyy.
Tämän Odottajan oppaan tarkoituksena on antaa kolmosia odottaville
vanhemmille tietoa raskaudesta, synnytyksestä ja elämästä kolmosten
kanssa, jotka kaikki poikkeavat “tavallisesta” yhden vauvan odotuksesta.
Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen julkaisu Meille tulee vauvat antaa
hyvän yleiskuvan kun perheeseen syntyy enemmän kuin yksi lapsi kerralla, opas kuitenkin keskittyy enemmän kahden lapsen syntymään
kerralla. Kolmen lapsen yhtäaikainen syntymä tuo mukanaan vielä hieman lisää erityisasioita, joihin tämä opas keskittyy.
2
2.1

KOLMOSET ELI TRIGEMINI
Raskauden synty

Kolmosraskauden synnyssä on kolme vaihtoehtoa.
1) Naiselta irtoaa kolme munasolua, jotka tavatessaan siittiön hedelmöittyvät. Tällöin lapset ovat kaikki keskenään epäidenttisiä ja voivat olla kumpaa sukupuolta tahansa.
2) Naiselta irtoaa kaksi munasolua, molemmat hedelmöittyvät ja toinen jakautuu hedelmöittymisen jälkeen vielä kahtia. Tällöin lapsista
kaksi ovat identtisiä keskenään, joka tarkoittaa että he ovat automaattisesti samaa sukupuolta ja heillä on sama veriryhmä. Kolmas lapsista
on epäidenttinen näihin kahteen verrattuna ja voi olla kumpaa sukupuolta tahansa ja myös hänen veriryhmänsä voi olla eri kuin kahdella
sisaruksellaan.
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3) Harvinaisin vaihtoehto on, että yksi munasolu hedelmöittyy ja jakautuu kahtia ja toinen näistä jakautuu vielä kerran. Tällöin syntyvät
identtiset kolmoset, jotka ovat samaa sukupuolta ja heillä on myös
sama veriryhmä.
2.2

Raskauksien määrä Suomessa, Pohjoismaissa sekä Yhdysvalloissa

Kuva 1. Keskimääräisten synnytysten määrät Suomessa vuosikymmenittäin 1980 –
2014 (THL 2015)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Perinataalitilaston mukaan on kuvassa 1 kuvattu keskiarvot kymmenvuosittain kaikista synnytyksistä,
kaksossynnytyksistä sekä kolmossynnytyksistä. Ja kuvaan 2 on erikseen poimittu kolmossynnytykset vuosilta 1980–2014.
Tilastosta voidaan todeta, että Suomessa syntyi
-

1980-luvulla keskimäärin 60 000-65 000 lasta vuosittain
 kaksossynnytyksiä hieman vajaat 700 / vuosi
 kolmossynnytysten määrä vaihteli 8-14 välillä / vuosi.
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-

1990-luvun alkupuolella lapsia syntyi enemmän, yli 64 000 vuosittain, mutta 1995 syntyvyys kääntyi laskuun
 kaksossynnytyksiä 760–960 välillä / vuosi
 kolmossynnytyksiä 14–34 välillä / vuosi.

-

2000-luvulla syntyvyys laski, pysytellen 54 000 ja 59 000 välillä
 kaksosia kuitenkin syntyi vielä 845–899 välillä / vuosi
 kolmosten määrän vaihdellessa 7-16 välillä / vuosi.

-

2010-luvulle käännyttäessä syntyvyys käväisi hienoisessa nousussa 60 421 (2010), mutta on sittemmin asettunut laskevalle
suunnalle 57 036 (2014).
 kaksosten määrä 924(2010) – 770 (2014) / vuosi
 kuin myös kolmosten 13 (2010) – 7 (2014) / vuosi.

Kuva 2. Kolmossynnytykset 1980 – 2014 (THL 2015)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa myös muiden pohjoismaiden
monikkolasten syntyvyyttä. Näiden mukaan Suomessa syntyy vähemmän monikkolapsia muihin pohjoismaihin verrattuna. Katsottaessa
esim. vuotta 2012, jolloin Suomessa syntyi monikkolapsia 27,1 / 1000
lasta, niin vastaava luku oli Tanskassa 42,1, Ruotsissa 27,1, Norjassa
34,0 ja Islannissa 29,7.
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Yhdysvaltalaisen
monikkojärjestön
Multiples
of
America
(www.nomotc.org) mukaan vuonna 2011 Yhdysvalloissa tapahtui lähes 4 miljoonaa synnytystä. Näistä kaksossynnytyksiä oli 131 269, kolmosia syntyi 5137 synnytyksessä ja nelosia 239 synnytyksessä, vitosia tai vielä enemmän syntyi 41 synnytyksessä. Luvut ovat moninkertaisia Suomen vastaaviin tilastolukuihin verrattuna, toki väkilukukin on
moninkertainen Suomen väkilukuun verrattuna. Runsas perheiden
määrä mahdollistaa helpommin vertaistuen, yhdistystoiminnan sekä
tarvikkeiden saamisen sekä esimerkiksi vaunujen mallien kehitystyön
ja saatavuuden.
2.3

Raskauden kulku

Suomen Kolmosperheet ry:n Odotuskyselyn (1995–2015) perusteella
tieto kolmosraskaudesta saadaan yleisimmin raskausviikoilla 8 - 10.
Kuvasta kolme käy ilmi, että yli 70 % perheistä saa tiedon kolmosraskaudesta viimeistään 12.raskausviikon päättyessä.

Kuva 3. Tieto kolmosraskaudesta, Odotus-kysely (n=58)

Raskauden kulkua sekä äidin ja sikiöiden vointia seurataan tiheästi
sekä neuvolassa että äitiyspoliklinikalla. Äitiyspoliklinikan käytännöistä, äidin voinnista sekä raskauden vaiheesta riippuen tutkimuksissa käydään yleensä 1-4 viikon välein.
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Nämä vievät aikaa, koska vauvat eivät aina pysy paikoillaan ultraäänimittausta tehtäessä tai sydänäänikäyrää (KTG) rekisteröitäessä. Äiti
oppii yleensä melko hyvin tietämään mistä kohtaa kunkin käyrän saa
parhaiten otettua.
Ultraääntä tehtäessä voidaan tiedustella vauvojen sukupuolta. Täysin
varmaa vastausta ei aina saa, koska aivan luotettavaa vastausta ei
voida ultraäänen perusteella antaa.

Sukupuolijakauma selviää täysin
vasta syntymähetkellä.

Kuva 4. Sukupuolijakauma, Jäsentietokaavake (n=244)

On todennäköisempää, että kolmosissa on molempia sukupuolia kuin
että kaikki kolme olisivat samaa sukupuolta. Kuvassa 4 nähdään, että
kolmen tytön tai kolmen pojan saantimahdollisuus on tasaväkinen.
Kahden pojan ja yhden tytön mahdollisuus on noin 30 % ja kahden
tytön ja yhden pojan mahdollisuus noin 34 % (Suomen Kolmosperheet, Jäsentietokaavakekysely 1994–2015).
Monisikiöinen raskaus kuormittaa äitiä, niin fyysisesti kuin henkisestikin. Alkuraskauden oireista väsymys ja pahoinvointi voivat olla hyvin
voimakkaat. Odotuskyselyn mukaan joka kolmannella äidillä oli useamman kuukauden kestävää oksentelua. Toisaalta kolmanneksella äideistä ei ollut oksentelua lainkaan. Osa oli saanut apua lyhyestä sairaalajaksosta liiallisen pahoinvoinnin pysäyttämiseksi (Suomen Kolmosperheet, Odotuskysely 1995–2015). Anemiaa, raskausmyrkytystä
ja verenvuotoa esiintyy kolmosraskauksissa enemmän kuin yhtä lasta
odotettaessa. Syynä tähän on useamman sikiön vaikutus odottavan
äidin fysiikkaan.
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Äidin onkin syytä jo raskauden alkuvaiheessa hidastaa omaa tahtiaan
ja levätä, vaikka siihen ei tuntuisikaan olevan tarvetta. Nykyajan malli,
jossa isä otetaan aktiivisesti mukaan toimintaan, on monikkoraskauden kannalta hyvin tärkeää. Tämä tukee molempien vanhempien kasvua vanhemmuuteen. Kolmosraskaus on aina yllätys vanhemmille, oli
raskauden alku sitten luonnollinen- tai hoitopohjainen.
Odotus- ja 0-1- vuotiaiden kyselyistä ilmenee, että tieto kolmosraskaudesta saa äidit pohtimaan raskauden sujumista ja elämää synnytyksen
jälkeen. Isien ajatukset suuntautuvat konkreettisemmin käytännön asioihin, asumiseen ja autoon sekä näiden vaihtoon. Myös perheen aiemmat lapset vaikuttavat kykyyn vastaanottaa tieto. Mikäli perheessä on
aiempia lapsia, tietoisuus ja kyky pärjätä vauva-aikana ovat parempia,
mutta toisaalta ajan riittäminen sekä käytännön asioiden sujuminen
mietityttää. Mikäli sitten kolmoset ovat perheen ensimmäiset, on vanhemmilla enemmän huolta vauva-ajan pärjäämisestä ja omien taitojen
riittämisestä (Suomen Kolmosperheet, Odotuskysely 1995–2015; 0-1
vuotiaiden ikäkausikysely 1995–2015).
Kolmen sikiön kasvaminen kasvattaa äidin vatsaa runsaasti. Tämä
muuttaa äidin ulkonäköä, aiheuttaa kömpelyyttä, turvotuksia sekä ennenaikaisia supisteluja. Supistelujen tai muiden ongelmien takia äiti voi
joutua sairaalaan tarkkailuun odotusaikana. Odotus-kyselyyn vastanneista neljä kolmosäitiä kymmenestä ilmoitti olleensa sairaalassa yhden tai useamman lyhyen jakson. Ennenaikaisia supisteluja oli ollut
noin 70 %:lla vastanneista äideistä (Suomen Kolmosperheet, Odotuskysely 1995–2015). Raskauden edetessä levon merkitys korostuu.
Päivisin on hyvä levätä, vaikka tuntisikin hyvin jaksavansa. Lepohetkistä voi yrittää nauttia varastoon, koska lasten synnyttyä menee aikaa
ennen kuin rauhallisista päivälevoista voi haaveillakaan.
Monisikiöraskaus on riskiraskaus. Riskien kasvaessa voi vaihtoehdoksi tulla raskauden osakeskeytys. Osakeskeytykseen liittyy suuri
keskenmenon riski sekä myös eettisiä kysymyksiä. Lopullinen päätös
on aina vanhempien saamiensa tietojen ja oman tilanteensa pohjalta.
Tämä vaikea asia voi kuormittaa perhettä henkisesti.
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2.4

Monikkoperhevalmennus

Tieto monikkoraskaudesta saa aikaan niin positiivisia kuin negatiivisiakin tunteita. Suomen Monikkoperheet ry järjestää erillisiä monikkovalmennuksia, joihin perheet voivat osallistua saamaan tietoa ja vertaistukea uuteen tilanteeseensa. Nämä valmennukset ovat tarkoitettu tukemaan neuvoloiden perhevalmennuksia nimenomaan monikkonäkökulmasta. Valmennukset sisältävät tietoa monikkoraskaudesta, ja-synnytyksestä, imetyksestä, monikkoarjesta ja vanhempien jaksamisesta.
Valmennuksissa käytettävä materiaali löytyy Suomen Monikkoperheiden nettisivuilta. Valmennuksia toteutetaan usein yhteistyössä alueellisten neuvoloiden ja sairaaloiden kanssa. http://www.suomenmonikkoperheet.fi/toiminta/monikkoperhevalmennus/
Vaihtoehtona löytyy myös Hyvä alku monikkovanhemmuuteen - nettikurssi kaksosia ja kolmosia odottaville. Nettikurssilla voi perhe opiskella itsenäisesti omalla aikataululla tietoa monikkoraskaudesta, -synnytyksestä sekä arjesta asiantuntijoiden kertomana. https://www.perheaikaa.fi/nettikurssit/
2.5

Sairaalassa

Synnytyksen suunnittelulla ja synnytyspaikan valinnalla mahdollistetaan turvallinen synnytys ja tehohoidon saatavuus tarpeen mukaan.
Synnytykset keskitetään sairaaloihin, joissa on mahdollisuus ympärivuorokautiseen tehohoitoon monikkoraskauksien suurentuneen
komplikaatioriskin vuoksi. Tällaisia Suomessa ovat yliopistolliset sairaalat. Niissä voidaan hoitaa kaikkia ennen 30–32 raskausviikkoja syntyneitä lapsia. Keskussairaaloiden vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuyksiköissä voidaan hoitaa voinniltaan vakaita yli 30–32 raskausviikon
saavuttaneita vauvoja. Äiti voi joutua olemaan sairaalassa muutamasta päivästä jopa kahteen - kolmeen kuukauteen ennen synnytystä.
Raskaus pyritään viemään aina mahdollisimman pitkälle, sillä jokainen
kohdussa vietetty lisäpäivä on tärkeä vauvojen kasvun kannalta. Pitkään sairaalajaksoon on suhtauduttava kärsivällisesti ja yritettävä
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pysyä reippaalla mielellä. Suomen Kolmosperheiden Jäsentietokaavakkeista (1994–2015) ilmenee, että synnytystä varten äiti otettiin sairaalaan yleensä raskausviikon 30 jälkeen. Kuva 7 kertoo, että 26 %
äideistä vietti sairaalassa alle viikon ja näiden lisäksi reilut 40 % enintään 4 viikkoa ennen synnytystä. 33 % viipyi sairaalassa yli 5 viikkoa.

Kuva 7. Äidin sairaalassa oloaika ennen synnytystä, Jäsentieto-kaavake (n=242)

Kotona ollessaankin äidin on hyvä levätä pitkin päivää ja nauttia olostaan, koska sellaisia rentoja lepohetkiä ei tule olemaan pitkään aikaan.
Normaalit rutiinit ovat kuitenkin sallittuja eikä sänkyyn pidä jäädä koko
ajaksi, sillä silloin yleiskunto heikkenee. Kotona voi laitella paikkoja
valmiiksi, koska lähtö sairaalaan voi tulla nopeastikin. Suomen Kolmosperheiden Jäsentietokaavakkeiden (1994–2015) mukaan kolmoset syntyvät keskimäärin raskausviikoilta 32 - 36. Laskettuaika on kuitenkin tärkeä tekijä määritettäessä mm. etuisuuksia, synnytystä sekä
myöhemmin lasten kasvua. Kuvassa 8 on esitetty synnytysajankohtien
jakautuminen raskausviikosta 25 eteenpäin. Alle 30 viikolta tapahtuneita synnytyksiä oli 13 %, 31–36 viikoilta 82 % ja yli 37 viikolta 5 %
(Suomen Kolmosperheet, Jäsentietokaavake 1994–2015).
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Kuva 8. Synnytyshetkellä olleet raskausviikot, Jäsentieto-kaavake (n=241)

Synnytystapa on käytännössä aina keisarinleikkaus. Leikkausajankohta määritetään äidin ja sikiöiden voinnin perusteella. Mikäli synnytys käynnistyy hyvin ennenaikaisesti saattaa se tapahtua alateitse.
Tämä on kuitenkin harvinaista. Leikkaus tehdään yleensä selkäydinpuudutuksessa. Tällöin äiti saa nähdä ja koskettaa vauvoja heti heidän
synnyttyään. Isän mukanaolo on sallittua lähes kaikissa sairaaloissa.
Korhosen (1996, 29) mukaan vanhempi-lapsi- suhteella on keskeinen
merkitys lapsen kehitykselle ja kasvulle. Hän painottaa tämän suhteen
tärkeimpien hetkien ajoittuvan juuri synnytystä seuraaville tunneille. Siteen kehittymiselle on keskeistä lapsen näkeminen ja koskettaminen.
Lapset voidaan näyttää vanhemmille ja heille tarjoutuu välittömästi tilaisuus saada vahvistusta niille odotetuille toiveille ja odotuksille mitä
raskausaikana on ollut. Myös lyhyt kosketus on usein sallittua.
Jos vauvat ovat hyväkuntoisia, heidät pestään, punnitaan ja mitataan
valvontayksikössä, jonne he isän kanssa menevät. Valvontayksikössä
oloaika vaihtelee muutamasta tunnista muutamiin päiviin. Mikäli vauvat eivät ole riittävän hyvässä kunnossa pärjätäkseen valvontayksikössä voidaan heille antaa jo leikkaussalissa lisähappea sekä tarvittaessa laittaa hengityskoneisiin. Tämän jälkeen heidät kuljetetaan vastasyntyneiden teho-osastolle. Äiti siirtyy heräämöön, jossa hänelle kerrotaan punnitusten ja mittausten tulokset (www.hus.fi).
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Kuvassa 9 on kolmoslapsen keskimääräinen syntymäpaino Suomen
Kolmosperheiden Jäsentietokaavakkeiden (1994–2015) mukaan. Alle
kilon painoisia tai vastaavasti yli kolme kiloa painavia on vähän. Kolmoslapsen syntymäpainon keskiarvo sijoittuu 1800 – 1900 gramman
seutuville.
Kolmossynnytykset pyritään keskittämään yliopistosairaaloihin, jolloin
äiti ja vauvat ovat samassa sairaalakompleksissa. Näin vauvojen jäädessä valvontayksikköön tai teho-osastolle pystyvät vanhemmat menemään katsomaan heitä heti äidin voinnin niin salliessa.

Kuva 9. Kolmoslapsen keskimääräinen syntymäpaino, Jäsentietokaavake (n=353 tyttöä, 362 poikaa)

Suomen Kolmosperheiden Odotus- ja 0-1 vuotiaiden kyselyistä ilmenee, että äiti pääsee sairaalasta kotiin yleensä 3-7 päivän kuluttua synnytyksestä. Jos lapset syntyvät ennen raskausviikkoja 36 - 37, he eivät
yleensä pääse äidin mukana kotiin, vaan joutuvat jäämään sairaalaan.
Sairaalassaoloajat vaihtelevat suuresti riippuen siitä, kuinka ennenaikaisesti lapset ovat syntyneet. Jos vauvat tarvitsevat vain aikaa kasvuun ja ruokailun oppimiseen, voidaan heidät usein siirtää kotia lähinnä olevaan aluesairaalaan. Lapset kotiutetaan joko yksitellen tai
yhtaikaa riippuen heidän kunnostaan ja vanhempien kyvystä ottaa heidät vastaan. Joskus perhe voi saada 1 - 2 lasta ensin kotilomalle esim.
viikonlopuksi, mikäli kaikkien lasten vointi ei salli yhtäaikaista kotiu-
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tusta. Tärkeintä on kuitenkin, että lapsi jaksaa syödä itse, pitää lämpönsä ja on muutoin siinä kunnossa, että pärjää kotona (Suomen Kolmosperheet, Odotuskysely 1994–2015; 0-1 vuotiaiden ikäkausikysely
1995–2015). 0-1 vuotiaiden ikäkausikyselyn mukaan yli 70 % vauvoista kotiutuu kuukauden sisällä syntymästä. Kuvassa 10 nähdään
66 % kotiutuvan kuukauden sisällä, yli 2 kuukautta joutui sairaalassa
viettämään ainoastaan 7 % vastanneiden vauvoista.

Kuva 10. Lasten sairaalassaoloaika syntymän jälkeen, Jäsentietokaavake (n=241)

2.6

Etuisuudet

Kelan internetsivuille (www.kela.fi) päivittyvät etuudet tulevalle lapsiperheelle. Äitiysloma voi vuonna 2016 alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää
ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa, joka tarkoittaa raskausviikkoja 32 - 35. Kolmosia odotettaessa jäädään kuitenkin sairauslomalle huomattavasti aikaisemmin, synnytykset tapahtuvat
yleensä viimeistään 4 viikkoa ennen laskettua aikaa. Kuvassa 11 on
kuvattu odotuskyselyn tuloksia sairaslomalle jäämisestä. Voidaan todeta, että viikkoon 20 mennessä oli sairausloma alkanut jo 70 %:lla
vastaajista. Loput 30 % jäivät sairauslomalle viikkoon 26 mennessä
(Suomen Kolmosperheet, Odotuskysely 1994–2015). Lasten synnyttyä muuttuu sairausloma äitiyslomaksi.
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Kuva 11. Raskausviikot sairauslomalle jäätäessä, Odotus-kysely (n=55)

Äitiysavustus korottuu kolmosilla siten, että perhe voi valita 6 avustusta. Yksi avustus on joko äitiyspakkaus tai (140€, 2016) rahasumma
eli perhe voi halutessaan valita 3 äitiyspakkausta sekä 3*140€ rahasumman (www.kela.fi). Äitiysavustuksen saaminen edellyttää, että
raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää. Yhden lapsen raskaudessa
tämä tarkoittaa aikaa noin 4 kuukautta eli 16 viikkoa ennen laskettua
aikaa. Koska kolmossynnytys tapahtuu usein 4-8 viikkoa ennen aikaisesti, kannattaa ”pakkausten tilaus” laittaa vireille Kelaan heti kriteereiden täytyttyä.
Äidin mahdollinen sairaalassa olo ennen synnytystä kasvattaa sairaalalaskua. Tähän lisättävät lapsista tulevat maksut nostavat summaa.
Maassamme on kunnallisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon maksujen maksukatto, jonka seurantajakso on kalenterivuosi. Perhe voi
pyytää apua oman kuntansa perusturvalta niin sairaalamaksuihin kuin
erilaisiin hankintoihin, joita kolmosten syntymä tuo tullessaan. Perheen muuttuneeseen tilanteeseen osataan useimmiten suhtautua
myönteisesti ja ymmärtäväisesti. Perhe voi pyytää tukea ja avustusta
myös seurakunnalta ja erilaisilta yhteisöiltä. Mitään erityisiä kolmosille
suunnattuja tukimuotoja ei maassamme ole.
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Suomessa peritään alle 18-vuotiaalta saman kalenterivuoden aikana
hoitopäivämaksua enintään seitsemän päivän ajalta. Mikäli lapsi on äidin kanssa lapsivuodeosastolla, ei hänestä mene erillistä maksua. Kolmoslapset vaativat kuitenkin usein tarkempaan tarkkailua valvonta-,
tarkkailu- tai teho-osastolla, joten heistä menee kustakin oma maksunsa (www.hus.fi).
3
3.1

ENSIMMÄISET VIIKOT SYNNYTYKSEN JÄLKEEN
Imetys

Kun vauva saa ainoastaan äidinmaitoa kutsutaan tilannetta täysimetykseksi. Myöhemmin vauva opettelee syömään äidinmaidon lisäksi
muuta ruokaa, kuten soseita. Osittaisimetyksessä oleva vauva saa äidinmaidon lisäksi äidinmaidonkorviketta. Pulloruokinta tarkoittaa tilannetta, jossa vauva saa äidinmaitoa tai äidinmaidon korviketta pullosta
(www.imetys.fi).
Kolmoslasten imettäminen on toki suotavaa, mutta vaatii alkuvaiheessa äidiltä todella paljon. Lasten syntyminen keskosena vaikeuttaa
tavanomaisen imetyksen käynnistymistä ja imemisen tuoman stimulaation puuttumisen vuoksi on maidon nousu hitaampaa. Kun lapset
eivät pääse heti rinnalle on hyvä varautua siihen, että aloittaa maidon
lypsyn heti synnytyksen jälkeen osastolla, jolloin tarjolla on myös ohjausta ja tukea (www.imetys.fi). Maidon määrä on aluksi vähäistä,
muutamia millilitroja. Tämä ensimmäisten päivien maito (kolostrum,
ternimaito) on hyvin ravitsevaa ja tarjoaa vauvalle tärkeitä ravinto- ja
vasta-aineita sekä auttaen vauvan vatsaa toimimaan sekä ehkäisten
keltaisuutta. Keskosvauvat aloittelevat maidon maistelun aivan muutamista millilitroista, joten esim. 5-10 ml:n maitomäärä voi alussa ruokkia kolmoset yhdellä syöttökerralla.
Jos vauvat eivät pääse rinnalle imemään ja pitämään maidon tuloa
yllä, on äidin hyvä käyttää lypsykonetta tai rintapumppua. Näitä tulee
käyttää noin neljän tunnin välein, mielellään ympäri vuorokauden. Näin

15

voidaan matkia vauvan normaalia syöntirytmiä ja saada maidontuotanto pysymään yllä kunnes imetys pääsee käynnistymään perinteisellä tavalla.
Suomen Kolmosperheiden 0-1 vuotiaiden kyselyyn vastanneista kolmosäideistä kaksi kolmasosaa kertoi imettäneensä tai lypsäneensä
rintamaitoa syötettäväksi pullosta. Imetyksen kesto vaihteli kuukaudesta yli kuuteen kuukauteen. Yli kuuden kuukauden imettäneitä oli
vain 6 % (Suomen Kolmosperheet, 0-1 vuotiaiden ikäkausikysely
1995–2015). (Kuva 12). Osittaisimetyksellä pyritään kolmosperheissä
tarjoamaan jokaiselle lapselle mahdollisuus saada äidinmaitoa.

Kuva 12. Kolmoslasten imetys, 0-1 vuotiaiden ikäkausi-kysely (n=52)

Tämä mahdollistaa avustavien henkilöiden käytön syöttövaiheessa,
jolloin äiti voi keskittyä rauhassa imetykseen. Imetyksen jo sujuessa
ja äidin ollessa lasten kanssa yksin kotona joudutaan tilanteisiin, jossa
äidin kädet loppuvat syöttöhetkellä kesken. Tällöin voidaan joutua turvautumaan erilaisiin ”virityksiin”, jossa vauva laitetaan syömään esim.
turvaistuimeen tai sitteriin tukemalla pullo tyynyillä. Tällöin tulee kuitenkin tarkkailla vauvaa, ettei pullosta tule maitoa liian kovalla vauhdilla vauvan imu- ja nielemiskykyyn nähden. Jos vauva syö levottomasti, voi pulloa joutua asettelemaan paikalleen useita kertoja kesken
syömisen.
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Seuraavassa muutamia syöttötapoja, joita on poimittu ikäkausikyselyistä:
“Imetin ensin jokaista ja sitten mies syötti pullosta kahta” “Aluksi yksi
rinta yhdelle ja toinen toiselle, myöhemmin molemmat rinnat yhdelle”
“Yöllä ruokinta pelkästään pullosta”
“Lypsin pullosyötön jälkeen valmiiksi seuraavalle kerralle (ei imetystä)”
“Imetin yhtä, annoin toisille pullosta, seuraavalla kierroksella vaihdettiin “
Kolmosperhe herättää ihmisten huomion. Julkisella paikalla imettäessä tai pullosta antaessa, kannattaa varautua runsaaseen kyselyyn
siitä, kuinka voi imettää kolmosia kahdesta rinnasta?
Mikäli maidon tulo on vähäistä, vauvoille voi toki antaa vain “maistiaisia” ja tyydytellä vauvoja esim. syöttöjen välissä tai nukkumaan mennessä. Imetyksestä ei tule ottaa paineita, eikä siitä saa muodostua painajaista äidille. Kolmosia imettävä äiti tarvitsee siis runsaasti tukea.
Aina imetys ei syystä tai toisesta onnistu. Imetyksen puuttuminen ei
kuitenkaan ole este hyvän vuorovaikutuksen syntymiselle (www.imetys.fi).
3.2

Kotona pärjääminen

Lasten kotiutuessa sairaalasta erityishoitoja on 0-1 vuotiaiden ikäkausikyselyn (1995–2015) mukaan noin 15 prosentilla. Nämä koostuvat
yleisimmin tiheistä syötöistä sekä lääkityksistä. Lääkitykset rasittavat
myös taloutta ja voivat jatkua ensimmäisten vuosien ajan. Kolmosperheet eivät saa mitään erillistä tukea kotiin automaattisesti. Kolmosuutta ei rinnasteta pitkäaikaissairauteen tai vammaisuuteen, joilla
on omat tukimuotonsa.
Sosiaalihuoltolain 1301/2014 19 §:n mahdollistaa lapsiperheille oikeuden saada kotipalvelua mm. erityisen perhetilanteen takia, jota kolmosten syntymällä voidaan tarkoittaa. Kotipalvelun tavoitteena on tu-
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kea perhettä arjessa selviytymisessä ja sitä toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa. Kunnan perhe- / sosiaalityöntekijä on avain
henkilö avun saamiseen (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014). Avun tarve
riippuu perheen yksilöllisistä tarpeista, puolison työajoista, muiden lasten määrästä sekä muista asiaan vaikuttavista seikoista.
Hyväluoman (2010, 54) tutkimuksen mukaan valtaosa monikkovanhemmista koki haasteellisimmaksi ajaksi vauva-ajan. Mikäli perhe ei
saa riittävästi apua lasten ollessa pieniä, voi toista tai molempia vanhempia helposti uhata loppuun palaminen alkukuukausien rasituksessa.
Pitkä vuodelepo altistaa helposti voimattomuuteen, johon pitäisi puuttua pikaisesti. Vaatii neuvokkuutta löytää sopiva fysioterapian muoto
ja aika kolmen vastasyntyneen kanssa. Fyysistä tuentarvetta voidaan
auttaa myös oppilaitosten perheharjoittelujen opiskelijoita hyväksi
käyttäen.
Lisäavun huoliminen perheeseen, johon on syntynyt kolme vauvaa
kerralla, ei todellakaan ole ylellisyyttä vaan täysin normaalia elämää.
Lasten kasvaessa toiselle vuodelle, alkaa avun tarve vähentyä. Kun
alun raskaampi aika saadaan hoidetuksi kunnialla, taataan lapsille
sekä perheelle hyvä kasvualusta tulevaisuutta varten.
3.3

Lasten rytmit

Lasten tullessa kotiin sairaalasta voidaan syöttörytmiä joutua katsomaan kellosta, koska pieni keskoslapsi ei välttämättä tunne nälkää.
Hyvän kasvun takaamiseksi voi lapsia joutua syöttämään kolmen tunnin välein. Kotiutusvaiheessa ohjeistetaan sairaalasta kukin perhe toimimaan oman tilanteensa mukaan.
Säännöllinen päivä- ja yörytmi helpottavat ennakoimista ja toimimista
kotona. Tällöin pystytään ainakin suurin piirtein arvioimaan seuraavan
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syötön ajankohta ja varautumaan siihen etukäteen. Näin mahdollistetaan äidin oma ruokailu, lepo ja kotityöt sekä ajoitetaan oikein tukihenkilöiden paikalle osuminen.
Yöajan toimet ovat yksi niistä asioista, jotka mietityttävät jo raskausaikana. Odottavien vanhempien mielessä kangastelee tietoisuus siitä,
että pienokaisten kanssa joutuu valvomaan, mutta kuinka paljon? Kysyttäessä yösyöttöjen määrästä 0-1 vuotiainen ikäkausikyselyissä tuli
perheiltä hyvin erilaisia vastauksia. Jokainen perhe toimii yksilöllisesti
omien kykyjensä, tarpeensa ja tapojensa mukaan. Lähes puolessa
perheistä yösyötöt toteutettiin yhdessä. Myös erilaisia vuorotteluja niin
syöttöjen kuin öiden suhteen raportoitiin. Kyselyvastausten perusteella
yli 65 % lapsukaisista oli lopettanut yöllä syömisen 6 kuukauden ikään
mennessä. Ajoittaisia yöheräilyjä janon, nälän tai muun tarpeen vuoksi
raportoitiin olevan, mutta systemaattinen herääminen oli vähentynyt.
Yli 80 % perheistä oli sijoittanut lapset nukkumaan keskenään, pois
vanhempien makuuhuoneesta (Suomen Kolmosperheet, 0-1 vuotiaiden ikäkausikysely 1995–2015).
0-1 vuotiaiden Ikäkausikyselyssä (1995–2015) kysyttiin myös minkä
ikäisenä lapset nukkuivat yhtäjaksoisesti 6 tuntia ja milloin 8-10 tuntia.
Puolen vuoden ikään mennessä nukuttiin noin 50 %:sissä vastanneista jo 6 tuntia yhtä jaksoisesti, kuten taulukosta 1 ilmenee.
Taulukko 1. Yhtäjaksoinen kuuden / kahdeksan tunnin yöuni vanhemmilla, 0-1 vuotiaiden ikäkausi-kysely (n=51)

6 tuntia

8 -10 tuntia

3 kk:n ikäisenä

14 %

4%

4 kk:n ikäisenä

24 %

6%

5 kk:n ikäisenä

12 %

9%

6 kk:n ikäisenä

10 %

13 %

7-10 kk:n ikäisenä

20 %

12 %

yli 10 kk:n ikäisenä

20 %

56 %
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Tässä asiassa, kuten kaikissa muissakin kolmosperheen arkea koskevissa ratkaisuissa saa ja täytyy käyttää omaa harkintaa ja ennen kaikkea tervettä järkeä.
Apua kannattaa pyytää ja ottaa vastaan sukulaisilta, tuttavilta ja naapureilta. Kolmosten kanssa selviytyminen ei ole mikään urheustesti,
vaikka sen läpikäyneiden vanhempien pinna kestää kaiken ja venyy
purukumin lailla. Kahdenkeskisten hetkien löytyminen puolison kanssa
on myös hyvin tärkeää, sillä myös parisuhde kaipaa vaalimista.
4
4.1

HANKINNAT
Vaunut ja tarvikkeet

Mikäli kolmosperheessä ei ole aiempia lapsia, syntyvät esikoinen, keskimmäinen ja kuopus yhtä aikaa kerralla. Vaatteiden, vaunujen ja muiden tarvikkeiden kierrättäminen ei siis onnistu. Vaunujen hankinta aiheuttaa tuoreelle kolmosperheelle päänvaivaa. Vaunuja ei löydy lastentarvikeliikkeistä eikä kirpputoreilta. Kolmosten vaunuja ja rattaita on
muutamia malleja, mutta usein ne joudutaan tilaamaan jolloin myös
kustannukset nousevat.
Taulukko 2 on kerätty 1-2-vuotiaiden ikäkausikyselyiden (1995–2015)
vastausten perusteella. Taulukkoon on kerätty sekä hyviä että huonoja
asioita kustakin vaunuratkaisusta.

Kuva: Johanna Ropo
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KAKSOSTEN- JA YKSÖSEN VAUNUT
 Jokaiselle oma paikka vaunussa
 Istuimen saa makuuasentoon.
 Tarvittaessa voi olla liikkeellä yhden
lapsen kanssa helpommin
 Kahdet vaunut vaativat kaksi työntäjää, ei mahdollista yksin ulkoilua
KAKSI VIEREKKÄIN / YKSI ERIKSEEN





Jokaiselle oma paikka vaunussa
Istuimen saa makuuasentoon
Haasteellinen ison kokonsa vuoksi julkisessa liikenteessä, kaupan kassoilla
sekä oviaukoissa
Raskaat työntää pienten pyörien takia

KOLME PERÄKKÄIN







Jokaiselle oma paikka
Istuimessa useampi asentovaihtoehto,
ei kuitenkaan makuulle
Haasteellinen julkisessa liikenteessä
pitkän muotonsa vuoksi, kääntyy kömpelösti
Mahtuvat kaupan kassoista ja kaupan
oviaukoista paremmin läpi kapeutensa
vuoksi
Raskaat työntää

KOLME RINNAKKAIN






Jokaiselle oma paikka, vaikkakin kapeahko iän myötä.
Istuimessa useampi asentovaihtoehto,
ei kuitenkaan makuulle asti
Haasteellinen julkisessa liikenteessä,
kaupankassoilla, oviaukoissa sekä
porteissa leveytensä vuoksi
Isot pyörät, helpompi työntää

Taulukko 2. Kolmosten vaunuvertailu 1-2 vuotiaiden ikäkausi-kysely (n=51) Kuvat
Amazon.co.uk
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Osa vauvojen tarvitsemista tarvikkeista tulisi hankkia kolminkertaisena, mutta ei kaikkea. Internet sekä erilaiset vauva-lehdet ovat pullollaan erilaisia tarvikelistoja. Jokainen perhe kuitenkin arvioi oman tilanteensa ja tarpeensa. Taulukkoon kolme on kerätty isommat hankinnat, joiden määrään kolmosuus saattaa vaikuttaa. Lueteltujen tarvikkeiden lisäksi tulevat mm. vaatteet, vaipat, tutit, pullot sekä lelut.
Taulukko 3. Vauvan perustarvikkeet

Tarvitaan kolme
-

Pinnasänky /
sänky
Turvakaukalo /
turvaistuin
Syöttötuoli
Potta

Yksi riittää
-

Amme
Hoitopöytä
Hoitolaukku

Tarvittaessa hankitaan
-

Keinu tai keinuva
sitteri
Leikkikehä
Kantoliina / -reppu

Monikkovanhemmuudessa haastavimpana koetaan vauva-ja pikkulapsiaika jolloin fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus uuvuttavat vanhempia. Yö valvominen ja arjen käytännön järjestelyt sekä liikkumisen
kuormittavuus aiheuttavat stressiä ja uupumista. Tämän vuoksi kannattaa panostaa tarvittaviin hankintoihin, jolla turvataan arjen sujuminen. Suuri haaste on myös lasten samanaikaisten tarpeiden tyydyttämiseen vastaaminen, lasten yksilöllinen huomiointi sekä ajan jakaminen tasapuolisesti kaikille.
4.2

Vuorovaikutus

Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus sekä vanhempien kyky
kuunnella lapsensa puhe loppuun saakka tukevat parhaiten lapsen puheenkehittymistä. Puheenkehitykselle on merkitystä kielimallien ja kehittyneemmän puheen omaavien henkilöiden läsnäololla. Huttunen ja
Jalanko (2014) määrittelevät lapsen keskimääräisesti alkavan tuottaa
sanoja yhden ikävuoden molemmin puolin. Sanavarasto kasvaa koko
ajan ja noin kahden vuoden kohdalla lapsi osaa muodostaa lauseita.
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Suomen Kolmosperheiden 1-2-vuotiaiden ikäkausikyselyssä (1995–
2015) kysyttiin lasten ensimmäisiä sanoja ja lauseita. Kysymys oli epätarkka, mutta selkeästi on huomattavissa puheentuoton osuminen tavallisille alueille. Puhetta yhteen ikävuoteen mennessä ilmoitti 33 %,
puolentoista ikävuoteen mennessä 54 % ja kahteen ikävuoteen mennessä loput 16 %. Kolmosperheissä vanhemmilta vaaditaan jaksamista puhua, kertoa, toistaa ja kuunnella kaikki kolmeen kertaan.
4.3

Ruokailut

Kiinteän ruoan aloittaminen saattaa perheen uuden tilanteen eteen.
Nestemäinen ravinto muuttuu ”paakkuiseksi, tahmeaksi ja eri makuiseksi”. Pikkuinen kieli toimii katapulttina, työntäen ulos ainakin kaksi
lusikallista jokaista yhtä sisään mennyttä lusikallista kohden. Aluksi
kannattaa aloittaa syöttämällä yksi lapsi kerrallaan. Yli 60 % Suomen
Kolmosperheiden 0-1-vuotiaiden ikäkausikyselyyn (1995–2015) vastanneista kertoi pääasiallisesti syöttävänsä lapset yhtä aikaa käyttäen
yhtä lautasta ja lusikkaa. Myöhemmin lapsen omatoimista ruokailua
voi tukea antamalla hänelle oma lusikka tai suosimalla sormiruokia.

Kuva 13. Omatoiminen ruokailu, 1-2 vuotiaiden ikäkausi-kysely (n=32)

Omatoimisen ruokailun kohtalaisesti sujumisen ilmoitti Suomen Kolmosperheiden 1-2 vuotiaiden ikäkausi-kyselyssä onnistuvan yhteen
ikävuoteen mennessä 9 %, puoleentoista vuoteen mennessä 75 % ja
kahden vuoden seudussa loput 16 % (kuva 13).
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Aloitettaessa lasten omatoimista ruokailua, kannattaa pitää maalaisjärkeä mukana iso pussillinen. Jos ruokailuhetki on pelkkää possuilua
ja keittiön siivouksessa menee koko ruokailujen välinen aika, kannattaa ehkä siirtää kokeilua muutamalla viikolla, kuukaudellakin. Toisaalta, joku lapsista saattaa olla kypsempi ja hallita omatoimisen ruokailun, kun muita pitää vielä auttaa. Suokaamme siis yksilöllisyyttä
siellä, missä se on mahdollista.
4.4

Kävelyn oppiminen

Kävely, tuo taidoista jaloin, joka pienillä lapsilla saa myös lisävivahteita
sanoista juoksu ja kiipeily, saapuu kolmosperheisiin hyvin eri aikaan.
Yksi piirre kaikkia kuitenkin yhdistää - lasten kova menohalu, ilman mitään selvää ajatusta menemisen suunnasta tai päämäärästä saati turvallisuudesta. Toki hieman uteliaisuuttakin olisi heiltä voinut vähentää.
Lapsen motorinen kehitys etenee jokaisella yksilöllisesti. Usein pieni
lapsi kokeilee erilaisia liikunnallisia taitoja ennen kuin niihin vaadittavat
taidot ovat kehittyneet.
Kuvaan 14 on kerätty kävelyn aloittelu ikä 1-2 vuotiaiden ikäkausikyselyn (1995–2015) mukaan. Alle 1 vuotiaana ensiaskeleita otti 6 %,
vuoden iässä reilu neljännes, 1,3 vuoden ikään mennessä 52 % ja
puolentoista vuoden iän jälkeen 16 %.

Kuva 14. Kävelyn aloittelu ikä, 1-2 vuotiaiden ikäkausi-kysely (n=63)
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5
5.1

VERTAISTUKI
Vertaistukitoiminta ja kokemustieto

Ammattilaisten neuvot eivät aina tuo helpotusta arkeen, ja siksi tässä
luvussa tarkastellaan, miten tärkeässä osassa vertaistuki on kolmosvanhempien arkea. Odotusaikana tulevien vanhempien ajatukset harhailevat tulevaan. Millaista on elämä kolmen saman ikäisen lapsen
kanssa? Miten heidän kanssaan pärjää? Miten he oppivat syömään,
potalle, puhumaan?
Hyväluoma (2010, 76) toteaa tutkimuksensa antavan selviä viitteitä,
että monikkoperheen arki jossa haasteita tuovat parisuhde, työ, taloustilanne ja vanhemmuus, sisältää erityispiirteitä verrattuna yksittäin syntyneiden lasten perheisiin. Moniin kysymyksiin ei ole mitään selvää
mallivastausta, vaan jokainen lapsi ja jokainen perhe etenee omien
valmiuksiensa ja taitojensa mukaan. Moni perhe kokee hyväksi mahdollisuuden olla yhteydessä toiseen kolmosperheen. Tällöin voi saada
nähdä, kuulla ja kokea millaista elämä on perheessä, jossa on kolmoset.
THL (2009) määrittelee vertaistuen olevan vastavuoroista, samoja asioita läpikäyneiden ihmisten kokemusten vaihtoa. Vertaistuki perustuu
vapaaehtoisuuteen, toisia kunnioittavaan ilmapiiriin sekä omiin kokemuksiin. Vertaistuki ei ole ammattiapua, mutta ne voivat tukea toistensa vaikutuksia. Vahtivaara (2010) määrittelee kokemustiedon olevan henkilön tai perheen oman kokemuksen kautta saatua tietoa ja
osaamista, jota näinollen. Kuitenkin niin, että paras asiantuntijuus on
kokemusta jakavalla henkilöllä ainoastaan hänen omasta elämästään.
Tätä kutsutaan subjektiiviseksi tiedoksi. Esimerkillään kokemustiedon
jakaja antaa vertaiselleen tietoa ja toivoa, kuinka elämässä selvitään.
Vertainen saa tietoja, malleja sekä neuvoja, joista voi sitten valita itselleen ja perheelleen sopivimmat. Jakajalle mahdollisuus auttaa tuo onnistumisen tunnetta. Vuorovaikutuksen kautta molemmat hyötyvät.
Kokemustieto auttaa myös ei-vertaisia, esimerkiksi ammattilaisia.
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Kokemustieto yksin – tai edes kahden monikkoäidin välillä ei millään
voi vaikuttaa tietoa lisäävästi muihin kuin näihin äiteihin. Kolmosia syntyy vuositasolla vähän ja ympäri Suomea, jolloin haasteeksi muodostuu tämän kokemustiedon jakaminen ja saavutettavuus. Myös perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten tietoa kolmosperheiden
haasteista tulisi lisätä, jolloin valmius perhettä tukevien toimenpiteiden
tekemiseen kasvaa. Kokemustiedon kautta saadaan lisää tietoa, joka
muokkaa asenteita ja toimintaa, myös yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla. Mikäli kokemustieto jää vain kahdenväliseksi ajatustenvaihdoksi, ei tietoutta pystytä lisäämään. Tarvitaan jokin foorumi, alusta tai
verkosto, jossa vertaistukea on helposti saatavilla SEKÄ perheille,
ETTÄ ammattilaille.
Suomen Kolmosperheet ry:n vertaistukitoiminta tapahtuu kolmella taholla:
1) Vanhempien ja perheiden tapaamiset, joissa on mahdollisuus tavata monen ikäisiä kolmosia vanhempineen.
2) Tripletti-jäsenlehden kautta joka on avoin kaikkien jäsenperheiden
kirjoittelulle.
3) Sosiaalisen median kautta avoimella www.-sivustolla sekä tunnukset vaativalla www-jäsensivustolla sekä myös suljetussa Facebookryhmässä.
5.2

Perheeltä perheelle

0-1-vuotiaiden ikäkausikyselyssä (1995–2015) pyydettiin perheitä kuvailemaan ensimmäistä vuottaan kolmosten kera. Kuvaan 14 on kerätty, useissa palautteissa toistuvia ajatuksia kuluneen vuoden raskaudesta, elämisestä ”sumussa” ja kovasta työstä. Ne kuvastavat hyvin
kolmen pienokaisen teettämää vuorokauden ympäri jatkuvaa työtä.
Selviämiskeinoina koettiin säännöllisyyden, rytmin ja organisoinnin
saavuttaminen.
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Kuva 14. Ensimmäisen ikävuoden kuvailu, 0-1 vuotiaiden ikäkausi-kysely

Positiiviseksi nostettiin vanhempien itsensä kehittyminen kärsivällisyyden ja ”pinnan” kasvamisena. Vaikka itsellä oli ollut rankkaa, jaksettiin
vielä ajatella, että perheillä joissa on muita lapsia kolmosten lisäksi,
olisi vielä rankempaa. Pyydettäessä vinkkejä 0-1 vuotiaiden kolmosten
kanssa selviämisestä tuleville perheille korostuvat 0-1-vuotiaiden ikäkausikyselyssä (1995–2015) ulkopuolisen avun saaminen, rutiineiden
merkitys sekä maalaisjärjen käyttö. Myös armollisuus itseä ja tavoitteita kohtaan sekä oman ajan merkitys korostuivat. Huumori, asenne
ja tietoisuus siitä, että joskus helpottaa olivat kannattelevia elementtejä
pärjäämisessä.

Kuva 15. Vinkkejä ensimmäisestä ikävuodesta selviämiseen, 0-1 vuotiaiden ikäkausikysely
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Vuotta myöhemmin oli huomattavissa jo selkeästi elämän
helpottumista, kuten 1-2 vuotiaiden Ikäkausikyselyn (1995 – 2015)
vastaukset kuvassa 16 osoittavat. Lapset ymmärtävät puhetta,
liikkuminen on omatoimisempaa. Toki myös oman tahdon esille
tuleminen ja omatoiminen liikkumiskyky toivat uudenlaista haastetta
perheelle.

Kuva 16. Toisen ikävuoden kuvailu, 1 - 2 vuotiaiden ikäkausi-kysely

Lapsien yksilöllinen huomioinen ja tasa-arvoinen kohtelu korostuvat
lasten oman ymmärryksen kehittyessä. Kodin laittaminen turvalliseksi
pienille ihmisille helpottaa arkea ja vanhempien ajoittainen
mahdollisuus omaan aikaan auttaa jaksamisessa.
Mannerheimin lastensuojelu liitto on määritellyt lapsiperheen säännöt
neljään luokkaan.
1) Turvallisuuteen liittyvät säännöt, esim. turvaistuimet autossa
2) Perustarvesäännöt, esim. päivärytmi, sopiva ravinto
3) Sosiaaliset säännöt, esim. toista ei saa löydä ja
4) Yhteinen mukava olo, esim. tavarat viedään omille paikoillleen.
Säännöt 1-3 määrittelee vanhempi, 4 – kohtaan määritellään sääntöjä
lasten kasvaessa yhdessä. Sääntöjen ja rajojen opettaminen ja niistä
kiinnipitäminen helpottavat elämää pikkulapsiajasta alkaen.
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5.3

Suomen Kolmosperheet ry

Suomen Kolmosperheet ry on vuonna 1994 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on toimia kolmosperheiden yhteydenpitokanavana, kerätä tietoa kolmosista ja kolmosuudesta, valvoa kolmosperheiden etuja sekä jakaa mahdollisimman konkreettista
tietoa kolmosista. Yhdistys toimii täysin vapaaehtoispohjalta ilman palkattua henkilöstöä ja rahoittaa toimintansa ainoastaan jäsenmaksutuloilla.
Yhdistys julkaisee jäsenlehteä neljä kertaa vuodessa. TRIPLETTI - jäsenlehdessä perheet voivat purkaa sydäntään, jakaa hyviä vinkkejä,
saada tietoa ajankohtaisista asioista sekä kierrättää lastentarvikkeita.
Jäsenlehden sekä suljettujen jäsensivujen ja facebook-sivuston avulla
eri puolella Suomea olevat kolmosperheet huomaavat etteivät ole yksin, vaan samassa tilanteessa olevia perheitä on muitakin.
Suomen Kolmosperheet ry kerää ja jakaa konkreettista tietoa kolmosraskaudesta sekä valmentaa vanhempia syntymän jälkeiseen muuttuneeseen tilanteeseen. Yhdistys on kerännyt tietoa jäsenistönsä eri vaiheista, joita on käytetty tässä työssä. Yhdistys järjestää tapaamisia,
joissa kolmosperheet voivat tutustua toisiinsa ja saada vertaistukea
muilta samassa tilanteessa olevilta. Tapaamiset ovatkin lähes ainoita
tilaisuuksia, joissa kolmosperhe ei ole kummastelun ja kysymysten
kohteena vaan perhe saa olla aivan tavallinen perhe.
Suomen Kolmosperheet ry pyrkii mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan kolmosperheiden asemaan. Paljon on vielä tehtävää, jotta kolmosperheet olisivat yhtäläisessä asemassa muiden kolmilapsisten
perheiden kanssa (www.kolmosperheet.fi).
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