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MITEN LEHTI ILMESTYY?

TRIPLETTI
Suomen Kolmosperheet ry:n jäsenlehti
23. vuosikerta
Päätoimittaja:
Jaakko Huhta
Kellonsoittajankatu 12 C 55
20500 TURKU
paatoimittaja@kolmosperheet.fi

Aineiston
jättämispäivät:
kesälehti 31.5.2019

Lehden taittaja ja toimittaja:
Säde Kippo

Juttuja Triplettiin
Kehitä kanssamme Tripletin sisältöä.
Jos huomaat jutun kolmosista, kolmosuudesta tai ihan mistä vaan,
jonka uskot kiinnostavan myös toisia kolmosperheellisiä, niin laita siitä
vinkki puheenjohtaja@kolmosperheet.ﬁ
Loistavia ovat myös omasta perheestä joko itsekirjoitetut tai
lehtihaastattelut.
Lehden tarkoituksena on toimia
vertaistukikanavana toisiin
kolmosperheisiin, jakaa vinkkejä ja
neuvoja. Olla tukena!
Myös valokuvat / piirrokset erittäin
tervetulleita!
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MITÄ OLEMME?

Suomen kolmosperheet ry
Suomen Kolmosperheet ry valvoo kolmosperheiden oikeuksia, toimii
yhteydenpitokanavana Suomessa asuvien kolmosperheiden kesken,
kerää ja julkaisee tietoa kolmosista sekä tarjoaa vertaistukea kolmosten
vanhemmille.
Yhteystiedot:
Osoite:			
Elina Kurjenkatu 10 as 4, 10300 Karjaa
Puhelin:		
050 308 6487 Mari Kaihovaara, pj
Sähköposti:
puheenjohtaja@kolmosperheet.fi
Kotisivu:
www.kolmosperheet.fi
Jäsensivut: 		
Käyttäjätunnus: Kolmoset
			Salasana: Trigemini
Tiliyhteys: 		
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
			
FI16 5369 0340 0130 30

Jäsenrekisteri
Yhdistyksen jäsenrekisteri löytyy jäsensivuilta. Sieltä voit käydä
katsomassa lähiseudulla olevia kolmosperheitä tai muutoin
ikätovereita. Jäsenrekisterin julkaisemisen suhteen on siirrytty
sähköiseen versioon kerran kahdessa vuodessa ilmestyneen
paperiversion sijasta. Klikkaamalla pääset katsomaan pdf-tiedostoa,
jossa on jäsenperheiden osoite- ja puhelintiedot sekä tietoa perheen
lapsista.
Käy katsomassa perheesi tietojen paikkansapitävyys ja täydennä niitä
lähettämällä sähköpostia puheenjohtaja@kolmosperheet.fi
tai soita tai tekstaa 050 3086487.
Tämän rekisterin tarkoitus on mahdollistaa kolmosperheiden
välinen yhteydenpito. REKISTERIN TIETOJA EI SAA LUOVUTTAA
ULKOPUOLISILLE HENKILÖILLE.
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Päätoimittajalta
Olen viimeisen kuukauden aikana työskennellyt opettajana alle
kymmenen oppilaan pienryhmässä opiskeluideni tiimoilta. Iältään
oppilaat ovat kaikkea seitsemän ja kahdentoista välillä, eli ryhmään
voidaan sanoa kuuluvan oppilaita kaikilta alakoulun luokka-asteilta.
Tällaisen pienen ryhmän dynamiikkaa on ollut erittäin kiinnostavaa
seurata, sillä lasten ikäkausien mukainen toiminta ja oppimisen
lähtökohdat ovat keskenään niin erilaisia. Silti ryhmä tulee jouhevasti
toimeen yhdessä.
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Vanhemmat oppilaat ovat tiedoiltaan ja taidoiltaan ”kokeneempia
koululaisia” joiden toimintaa nuoremmat oppilaat seuraavat. Kuin
varkain nuoremmat oppilaat omaksuvat vanhemmilta erilaisia
toimintamalleja ja kartuttavat omia tietoja ja taitojaan. Toisten
oppilaiden tekemiset kiinnostavat usein enemmän kuin jonkun
aikuisen. Opettajan kannalta tällainen vertaisilta oppiminen on
tietenkin varsin mieluisaa. Vuorovaikutusta on myös toiseen suuntaan.
Tuon tuostakin vanhemmat oppilaat saattavat osallistua nuorempien
kanssa yhteisiin leikkeihin tai peleihin, joissa selvästi mennään
nuorempien ehdoilla. Nuorempien lasten seurassa myös koulun
vanhemmat oppilaat ehkä uskaltavat heittäytyä ja olla luovempia, kuin
samanikäisten vertaisten ryhmässä.

Omissa sisarussuhteissani on ollut vuosien varrella samanlaista
dynamiikkaa: nuoremmat veljeni ovat olleet kiinnostuneita
vanhempien sisarustensa tekemisistä, ja halusivat usein kokeilla
samoja asioita huolimatta kuuden vuoden ikäerostamme. Vaan kuinka
tämä näkyy toisin päin? No, myönnän ainakin, että olen päässyt
osalliseksi minua nuoremman sukupolven kulttuuriin omaksumalla
kieltä ja toimintatapoja omilta veljiltäni. Monet suositut meemit ja
puhekieliset termit olisivat jääneet minulta täysin ymmärtämättä, jos
en olisi ollut rohkeasti kiinnostunut nuorempien veljieni maailmasta.
Vaikka sukupolvilla mitataan vanhempien ja heidän lastensa välistä
ikäeroa, vähempikin aika riittää luomaan eroja esimerkiksi juuri
sisarusten kokemusmaailmojen välille. Sisarusten kautta minun on
ollut helppoa ja luontevaa päästä seuraamaan minua nuoremman
sukupolven kommelluksia ja joskus myös heittäytyä niihin mukaan.
Mukavaa orastavaa kevättä Tripletin lukijakunnalle!

Jaakko Huhta
B-poika
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YHDISTYKSESSÄ TAPAHTUU

Vuosikokouksen päätöksiä
Kolmostenpäivä aloitettiin yhdistyksen vuosikokouksella.
Vuosikokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös, joka osoitti viime vuoden
tuloksen olevan 290,69€ alijäämäinen.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle
2019
Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 33 €/perhe sekä
kannatusjäsenmaksun suuruudeksi 33 € henkilöjäseniltä ja 200€
yhteisöiltä ja yrityksiltä.
Valittiin erovuoroisten tilalle hallitukseen kaudelle 2019 – 2020, sekä
varajäsenet yksivuotiskaudelle
Puheenjohtaja:
Mari Kaihovaara

jatkaa seuraavan kauden 2019

Varsinaiset jäsenet:
Markku Tiinus 2019 – 2020
Tiina Haantila 2019 - 2020
Larissa Hukkataipaleen tilalle Tomi Koivula

2019 - 2020

Hallituksessa jatkavat myös varsinaisina jäseninä:
Salli Allen
Mari Forsström
Jonna Koivula
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2018 - 2019
2018 - 2019
2018 – 2019

Varajäsenet:
Hanna Haavisto
Paula Äijö

2019
2019

Tilintarkastajina toimivat vuodelle 2019 Eija ja Suvi Paavolainen,
varalla Sari ja Veli-Matti Jutila.

Toimintasuunnitelma
Vuonna 2019 yhdistys täyttää 25 vuotta.
Julkaistaan jäsenlehti Tripletti neljä kertaa. Perheiden kirjoitusten
lisäksi Tripletissä julkaistaan muutakin perheiden tarjoamaa
materiaalia sekä ajankohtaista, perheitä koskevaa asiaa.
Järjestetään vähintään yksi valtakunnallinen tapahtuma.
Pidetään vuosikokous Ideaparkin ZonesbySärkänniemi- puistossa,
jolloin vietetään myös yhdeksättätoista kertaa Kolmosten päivää.
Järjestetään äitien / isien virkistysmatka Tallinaan.
Pyritään aktivoimaan yhteyshenkilötoimintaa ja järjestämään
alueellisia tapaamisia alueellisten yhteyshenkilöiden avustuksella.
Valvotaan kolmosperheiden oikeuksia ja ollaan tarvittaessa yhteydessä
päättäjiin. Toimitaan yhteistyössä Suomen Monikkoperheet ry:n
edunvalvontatyöryhmän kanssa.
Kerätään tietoa kolmosista.
Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta tiedotusvälineille.
Päivitetään kotisivuja internetissä.
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MAALISKUUN YHDESSÄOLOA

Kolmosten päivä 3.3.
Kolmosten päivää vietettiin lauantaina 3.3.2019
yhdeksättätoista kertaa ja samalla pidettiin yhdistyksen
25. vuosikokous.

Kolmostenpäivä rekisteröitiin 19
vuotta sitten teemakalenteriin
korostamaan kolmosperheen
erilaista lapsiperhemallia.
Kolmosten päivän
tarkoituksena on tuoda esiin
kolmosperheiden arkea, elämää
ja erityislaatuisuutta sekä
saada päättäjät huomaamaan
kolmosperheiden asemaan
liittyvät erityispiirteet.

Suomen Monikkoperheiden
rekisteröidessä
kaksostenpäiväksi 2.2. jäi
kolmostenpäivä hieman
jalkoihin kaksosten
suuren määrän ja Suomen
Monikkoperheet ry:n isomman
organisaation vuoksi.
Pääasia kuitenkin Kolmosten
Päivän vietossa on se, että
kolmosperheet saavat viettää
yhdessä hauskan päivän.

Tämä toteutui tänä vuonna Ideaparkin uudessa Zones by Särkänniemisisähuvipuistossa. Paikalle saapui edustajia yhdestätoista
kolmosperheistä. Kokoustilassa pidettiin sääntömääräinen
vuosikokous, hyväksyttiin tilit, vahvistettiin tämän vuoden
toimintasuunnitelma ja budjetti sekä valittiin toimihenkilöt.
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Arpajaisten jälkeen päästiin sitten huvittelemaan. Paikalle tulleiden
lasten iät vaihtelivat 5 - 15 vuoden välillä. Rannekkeen käteen saivat 49
henkilöä. Facebookiin Kolmosperheiden juttupaikkaan tulleiden kuvien
perusteella hauskaa oli näyttänyt olleen.
Ideapark tarjosi hyvän shoppailu – ja ruokailumahdollisuuden myös
niille perheille, joissa lapset ovat jo ”kasvaneet” ulos huvipuistoilusta ja
seuraava sukupolvi on vielä hieman nuorta.
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KESÄLLÄ REISSUUN

Virkistysmatka Tallinnaan
Tänä vuonna jatkamme aiemmin hyväksi havaittua matkailua;
yksi yö laivalla ja toinen kylpylähotellissa.
Lähtö perjantaina 14.6. klo
18.30, yö laivalla, lauantaiaamuna maihin Tallinnassa klo
8.30, yö hotelli Braavossa ja paluu
suunnuntaina iltapäivällä.

Matkan hinta 120 €,
sisältäen laivalla b-hytin,
illallisen seusovasta pöydästä,
hotellimajoituksen jaetussa
kahden / kolmen hengen
huoneessa.

Sitovat ilmoittautumiset 15.5.2019 mennessä
puheenjohtaja@kolmosperheet.ﬁ tai 050-3086487 / Mari
Täydellinen tilaisuus laittautua kauniiksi ja tehdä hyviä ostoksia kesän
juhliin!
Varaa aika kauneushoitoihin jo etukäteen netistä.
Hakusanoilla ilusalong Tallinna löytyy laaja valikoima
kauneussalonkeja, joihin osaan voi tehdä varauksen suoraan sähköisen
kalenterin tai sähköpostin / puhelimen välityksellä.
Matkaohjelma on muovautunut lähtevien äitien toiveiden
mukaan.
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Käsityöihmisten ”taivas” Karnalux on laajentanut isompiin tiloihin
https://shop.kl24.ee/ ja sen lähistöltä löytyy myös Abakhan fabrikskangaskauppa http://www.abakhan.ee/finland/ sekä tietenkin ihana
tori. Myös Kristiine Aiakeskus, jossa myytävät kasvit ovat talvehtineet
avomaalla, ollen laadukkaita ja kestäviä on herättänyt kiinnostusta.
http://kristiineaiakeskus.ee/index.php?route=common/home

Pitäisikö matka sittenkin pidentää kahdeksi yöksi
Tallinnassa?
Tänäkin vuonna majoitumme Tallinnan keskustassa Hotelli Braavoon,
http://www.braavohotel.com/water-park/ jossa kävelymatkan
etäisyydellä ovat kampaamot, kosmetologit, vaatekaupat ja muu
ajanvietto.

Hotellin aktiviteetit:
Spa- ja Wellnesskeskus, kampaamo, parturi, hieronta, porealtaat,
sisäuima-altaat, ulkouima-altaat, lastenallas, kylmäallas, vesiputous,
sauna, japanilainen sauna, infrapunasauna, kuntokeskus, solarium,
squash. (Teksti poimittu suoraan hotellin sivuilta)
Ilmoittaudu mukaan 15.5.2019 mennessä!!!
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JÄSENASIOITA

Jäsenmaksu
Lehden välissä on jäsenmaksulomake.
Jäsenmaksulla, 33 €, saatte
• 4 kertaa vuodessa Tripletti-lehden
• mahdollisuuden osallistua
Kolmostenpäivään
• mahdollisuuden osallistua
Kesätapahtumiin
• mahdollisuuden osallistua Isien ja
Äitien tapaamisiin
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Sekä tietenkin
mahdollisuuden
tavata mahtavia
ihmisiä, jotka ovat
samanlaisessa
elämäntilanteessa
kanssanne.

Kannatusjäsenmaksu
Hallituksessa on keskusteltu
yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.
Jäsenperheiden määrä on vakiintunut
100 perheen tienoille, vuosittain
kolmosia syntyy 7-12 perheeseen.
Määrä vähentynyt siitä, kun
yhdistyksen alkuaikoina 1990-luvulla
syntyi muutamana vuotena yli 30:net
kolmoset.
Yhdistyksen pyörittämisessä on omat
peruskulunsa ja niiden kattaminen
jäsenmaksuilla sujuu kohtalaisesti.

Jotta tapaamisessa perheiden
osallistumismaksut voidaan pitää
kohtuullisina, tarvitaan muutakin
rahoitusta. Yhdistyksellä on aina ollut
periaatteena, että osallistumismaksu
on oltava perhekohtainen; ei siis
riippuvainen lapsiluvusta, niin kuin
yleensä tapana on.
Niinpä yhdistyksen jäsensivuille
netissä on laitettu kannatusmaksulasku. Tätä laskua voi vapaasti tulostaa
ja tarjota esim. työpaikalla esimiehelle.
Myös mummeille, kummeille ja muille
sukulaistahoille voidaan sitä tarjota.

Vertaistukea netissä
Facebookista löytyy kolmosperheille oma suljettu ryhmä:
(Jäsenyys pyydetään ylläpitäjiltä, vain jäsenet näkevät kirjoitukset)

Kolmosperheiden juttupaikka
Suomen Kolmosperheet ry on yrittänyt vuosien varrella pitää
aktiivisena erilaisia keskustelupalstoja, mutta jostain syystä ovat aina
hiipuneet. Facebookin kautta on näyttänyt löytyvän toimiva malli.
Tämä mahdollistaa aremmistakin aiheista keskustelun tarvittaessa.
Ryhmä on tarkoitettu perheille, joissa on kolmoset, tai itse kolmosille.
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JULKKISKOLMOSIA
Huuhkajien keskikenttäpelaajan perheeseen
syntyi kolmoset – viettivät 16 viikkoa sairaalassa:
”Se oli aikamoinen pommi”
Elämän hattutemppu! Norjassa jalkapalloa ammatikseen pelaavan Sakari
Mattilan arki muuttui hetkessä.
Kauhunsekainen tunne. Sellaisen Sakari Mattila muistaa ensireaktiokseen,
kun hän sai kuulla Kristine-vaimonsa odottavan kolmosia.
Sakari Mattilan
perhe vietti
16 viikkoa
sairaalassa
kolmosten
syntymän
jälkeen.

– Samanaikaisesti tuli tietenkin onnellisuus. Olihan se hienoa, että
meillä homma onnistui. Oli se silti sokeeraavaa, ei siitä pääse mihinkään,
yhdeksän A-maaottelua Suomen jalkapallomaajoukkueessa pelannut
Mattila kertoo.
Norjan kolmanneksi korkeimmalla
sarjatasolla pelaavaa Fredrikstadia
tällä hetkellä edustava
keskikenttämies sanoo nähneensä
ultraäänitutkimuksessa ensin vain
kaksi sikiötä.
– Yhtäkkiä esiin tulikin kolmas
varjo. Se oli aikamoinen pommi.
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Mattilan, 29, mukaan hän, vaimo
ja kätilöt olivat hetken ajan aivan
hiljaa. Pienen sulattelun jälkeen

alettiin soitella sukulaisille jo
hieman huvittuneina. Kolmoset.
Mitäköhän siitä seuraisi?
Odotus oli vaikea. Kyseessä
oli riskiraskaus. Kuudennella
kuulla kohdun seinämä todettiin
rutiinitarkastuksessa vaarallisen
ohueksi.
Kristine joutui useaksi viikoksi
sairaalaan, missä piti pääasiassa
maata sängyssä.
– Hän ei oikein saanut edes seistä.

Sillä saimme vähän lisäaikaa. Lapset
syntyivät lopulta 26 viikon jälkeen.
Kun niitä oli kolme, oltiin aika riskien
rajoilla. Olemme onnekkaita, että
kaikki on nyt hyvin, Mattila huokaa.

Muut tyttäret saivat nimekseen
Gabriella ja Daniella. Mattilan perhe
vietti sairaalassa lasten takia peräti
16 viikkoa ennen kuin viisikko pääsi
toissa viikolla viimein kotiin.

Kolmostyttäret olivat syntyessään vain
590, 665 ja 690 gramman painoiset.
Kukin vain hieman painavampi kuin
Mattilan ammatikseen potkima
jalkapallo, mutta paljon pienempi.

– Harjoittelemme nyt normiarkea. On
aika haastavaa saada balanssiin kaikki
unet ja ruokailut, mutta se alkaa tässä
viikon jälkeen pikku hiljaa löytyä.
Kyllä se on niin, että aina joku vähän
kitisee.

– Paino laskee vielä synnytyksen
jälkeen. Isabella oli pienimmillään
504 grammaa. Siis voipaketin verran.
Heikosti kehittyneiden keuhkojensa
takia kone auttoi pienokaista
hengittämään elämänsä ensimmäisen
kuukauden ajan.
Fredrikstadin kunta on tarjonnut
perheelle tärkeää tukea.
– Saamme välillä yövahteja, jotta
voimme välillä vähän nukkua. Se on
ihan must. Jos ei olisi mahdollisuutta
nukkua kunnolla, niin hullujen
huoneelle tässä joutuisi.
Pääsiäisenä on onneksi tulossa
perhepiiristä apuvoimia.
Mattilalla kävi viime syksynä huono
tuuri, sillä hänen polvensa eturistiside
meni poikki jo toisen kerran lyhyen
ajan sisällä. Samaan aikaan se on ollut
pelastus.
Normaalista lapsiperhe-elämästä
hieman poikkeuksellisen arjen ja
jalkapallon yhdistäminen onnistuu nyt
paremmin.

Perheen aikuisten neljä kättä ei tahdo
aina riittää. Mattilan sukulaiset asuvat
Suomessa ja vaimon Ålesundissa,
jonne on autolla Fredrikstadista
käytännössä yhtä pitkä matka kuin
Helsinkiin.
– Siitä ei tulisi mitään, jos en
pystyisi nukkumaan ennen pelejä.
Tässä tilanteessa tämä menee ihan
okei. Teen lähinnä punttitreeniä ja
kuntoutan itseäni, sen kanssa pystyy
tasapainottelemaan.
Mattila laskee olevansa kunnossa
kesällä. Sarja alkaa parin kuukauden
kuluttua.
Hän katsoo elämäänsä kuitenkin
paljon pidemmälle.
– Jossain vaiheessa nämä alkavat
liikkua. Siinä on sitten isukki
tässä perheessä aina viimeisenä
vessajonossa, Mattila naurahtaa.
Lähde 26.2.2019: https://www.is.fi/
huuhkajat/art-2000006015196.html
Kirjoittaja: Saku-Pekka Sundelin
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SYNTYNEITÄ KOLMOSIA
Mirka ja Oula toivoivat yhtä vauvaa, mutta
saivatkin kolme: ”Eihän näin oikeasti voi käydä”
Kolmosvauvojen myötä Lintuloiden piti muuttaa isompaan
asuntoon, vaihtaa auto ja hankkia paljon vauvojen vaatteita
ja muita tarvikkeita. Ostoksista ei selvitty ilman lainarahaa.
Oula Lintula leikki Urhopoikansa kanssa leikkikentällä
sillä aikaa, kun puoliso kävi
raskausajan ensimmäisessä
ultraäänitutkimuksessa
Jyväskylässä. Hän ei ollut uskoa
uutisia, kun Mirka-puoliso tuli
kertomaan tutkimuksesta.
– Jouduin sanomaan miehelle
pariin kertaan, että yhden vauvan
sijaan meille on tulossa kolmoset.
Tieto ei aiheuttanut pariskunnassa
paniikkia, paremminkin

huvittuneisuutta. Eihän näin
oikeasti voi käydä, kolmosia on
vain elokuvissa, he miettivät.
Perheelle kerrottiin, että
raskauksien osittainen keskeytys
olisi mahdollista.
– Se tuntui heti liian kylmältä
ajatukselta. Raskaus oli toivottu,
joten kaikki vauvat olivat meille
tervetulleita. Ennemmin olin
onnellinen, kun vauvoilla tuntui
kaikki olevan kunnossa.

Raskaus sujui hyvin ja vauvat syntyivät Helsingin Naistenklinikalla
12. joulukuuta. Kahden päivän ikäisinä vauvat siirrettiin lasten
teho-osastolle Jyväskylään. Kotiin kolmikko pääsi parin viikon
sairaalareissun jälkeen 29. joulukuuta.
Molemmat vanhemmat ovat toistaiseksi kotona, sillä työtä riittää
molemmille käsipareille yllin kyllin, vaikka esikoinen onkin päivät
hoidossa. Vauvat elävät vuorokauden ympäri suurin piirtein kolmen
tunnin sykleissä.
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Isoveli Urho ei ole mustasukkainen, vaan pitää pienemmistä
sisaruksistaan. [Oula Lintula]
Herätessään pienokaiset kaipaavat ruokaa, kuivia vaippoja ja ehkä
puhtaita vaatteita. Mirka-äiti laskeskelee, että kolmikon hoitoon menee
kerrallaan puolitoista tuntia, jonka jälkeen vauvat nukkuvat suurin
piirtein puolitoista tuntia. Sitten kierros alkaa uudestaan.

Kahta pystyy vielä syöttämään yhä aikaa, mutta kolme ei onnistu
mitenkään. On riipivää kuunnella, kun yksi huutaa nälkäänsä, eikä
asialle voi tehdä mitään, Lintulat kertovat. [Sanna Kinnunen]
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– Yllättävän hyvin meillä on mennyt. Tosin silloin on hermo piukalla,
kun kaikki itkevät samaan aikaan nälkäänsä. Kahta pystyy vielä
syöttämään yhä aikaa, mutta kolme ei onnistu mitenkään. On riipivää
kuunnella, kun yksi huutaa nälkäänsä, eikä asialle voi tehdä mitään.
Toistaiseksi tällaisia tilanteita on ollut harvoin, kun kotona on kaksi
aikuista. Riittämättömyyden tunteita tulee kuitenkin silloin, kun
2,5-vuotias isoveli kaipaisi ruokaa tai muuta apua vanhemmilta. Kädet
eivät riitä kaikille.
– Se harmittaa, että haluaisin ehtiä touhuta enemmän Urhon kanssa,
mutta siihen ei ole mahdollisuutta.
Usein hoitopäivän jälkeen Urho katseleekin lastenohjelmia, kun
vanhempien aika kuluu vauvojen hoidossa.

Väsymyksen keskelläkään itselle ei tule epätoivon tunnetta, kun tietää,
että hoitaja on tulossa. [Sanna Kinnunen]
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Isosiskon vuoro päästä Mirka-äidin lämpimään syliin. Uni tulee heti
ruokailun päätteeksi. [Sanna Kinnunen]
Lintulat saavat kotiapua 20 tuntia viikossa. Se tuntuu juuri nyt
kultaakin arvokkaammalta. Kun yöunet nukutaan pienissä pätkissä, on
ulkopuolisen auttajan saapuessa oikea aika pienentää univelkaa.
– Kotipalvelusta on iso apu. Väsymyksen keskelläkään itselle ei
tule epätoivon tunnetta, kun tietää, että hoitaja on tulossa. Kotiapu
mahdollistaa meille pienen hengähdystauon ja varmistaa, että saamme
levätä.
Mirka ja Oula Lintulan kolmosvauvat syntyivät 12. joulukuuta. Ensin
sektiolla syntyi tyttö, minuuttia myöhemmin oli poikien vuoro.
Työntäyteistä kotielämää on harjoiteltu tammikuun ajan Kaipolan
Tiiriniemessä. Arjessa tärkeiksi apureiksi on jo havaittu olohuoneeseen
sijoitettu kakkosmikro, korvikkeen lämmityslaite ja tuttipullojen
sterilointilaite.
Lähde: https://www.iltalehti.fi/perheartikkelit/a/f3e4ce34-a205494f-9e02-2e9e39ee1c93
Kirjoittaja: Sanna Kinnunen 29.1.2019
Juttu on julkaistu ensiksi Jämsän Seudussa.
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Vastaanottaja:

Lähettäjä:		
Suomen Kolmosperheet ry
Elina Kurjenkatu 10 as 4
10300 Karjaa

