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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:
talvilehti 30.11.2019

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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PUHEENJOHTAJALTA

Aina kannattaa juhlia
Tänä keväänä emme saaneet kutsuja yksiinkään valmistujaisiin tai
ylioppilasjuhliin. Näyttää myös siltä, että seuraavat hääjuhlat ovat
vasta vuoden päästä kesällä. Vaje voileipäkakuista ja mummon
perintökupeista tarjoillusta kahvista on todellinen. Kevät- ja
kesäjuhlissa on ainutlaatuinen tunnelma, josta tänä vuonna taidamme
jäädä paitsi.

Muistelimme vaimoni kanssa omia ylioppilasjuhliamme. Meille
molemmille oli sattunut aurinkoinen juhlapäivä, mikä minun
kotonani tarkoitti perinteisiä juhlia ulkona. Ystäviä ja sukulaisia,
iloista puheensorinaa ja onnitteluja, sekä tietenkin sitä kahvia makean
ja suolaisen kanssa tarjottuna. Yksi opiskelurupeama oli takana
ja tulevaisuus odotti edessä. Olkoonkin, että aika kultaa muistot,
muistelimme molemmat lukioaikaamme hienona ja onnellisena
kokemuksena, jolle valmistujaisjuhlat antoivat hienon päätöksen.
Muistelimme myös aikaisempia kevätjuhlapäiviä niiltä ajoilta kun
olimme lapsia. Lukuvuoden päättymistä juhlittiin vaihtelevin tavoin
perheen ja ystävien kanssa.
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Päättäjäisjuhlat ovat
hieno perinne ja ne ovat
usein tärkeässä elämän
liitoskohdassa: yksi
urakka on takana ja edessä
odottavat uudet haasteet.
On hienoa, että tällaiseen
kohtaan voidaan pysähtyä ja
antaa arvoa tehdylle työlle.
Valmistujaisjuhlien jälkeen
vastaavanlaisia suuria juhlia
vietetään entistä harvemmin.
Ei ole sanottua, että
korkeamman asteen tutkinnon
suorittamisen tehtäisiin suurta
numeroa, kun työelämäkin
jo luultavasti kolkuttelee
ovelle. Eikä siellä työelämässä
muutamia poikkeuksia lukuun
ottamatta puhuta lukuvuosista
ja niiden päättymisistä, saati
kevätjuhlista. Kuitenkin töitä
tehdään ja urakoita saadaan
valmiiksi – muistetaanko niitä
juhlia riittävästi?

No, en nyt oleta, että
juhlia pitäisi koko ajan olla
järjestämässä, ymmärrän
täysin puheet kissanristiäisistä.
Kuitenkin ajattelen, että
ihmiselämään mahtuu
sellaisia risteyskohtia, joissa
kevätjuhlamentaliteetille
olisi sijansa: yksi urakka on
saatu valmiiksi, annetaan
sille tunnustusta ennen kuin
kohdataan uudet haasteet. Ei
juhlien tarvitse olla suuret,
ja voihan sitä itsekin juhlia,
lopulta on kyse mielentilasta
ja pysähtymisestä. Vaikka
lakkeja ja todistuksia ei
jaettaisikaan, ihmiselämään
mahtuu monia sellaisia
hetkiä, joina päiväkahvinsa
voisi tutun mukin sijaan
juoda perintökahvikupista
ja pysähtyä huomaamaan,
millaiset kokemukset ovat
takana ja miten niiden voimalla
taas ponnistetaan eteenpäin.

Onnea kevään valmistuneille, kesän juhlijoille sekä kaikille,
jotka löytävät elämässään syytä juhlaan. Juhlikaa!

Jaakko Huhta
B-poika
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JÄSENASIOITA

Jäsenmaksu
Viime lehden välissä oli jäsenmaksulomake. Mikäli se on jäänyt
maksamatta, on tämän lehden välissä huomautuslappu asiasta.
Jäsenmaksulla, 33 €, saatte
• 4 kertaa vuodessa Tripletti-lehden
• mahdollisuuden osallistua
Kolmostenpäivään
• mahdollisuuden osallistua
Kesätapahtumiin
• mahdollisuuden osallistua Isien ja
Äitien tapaamisiin

Sekä tietenkin
mahdollisuuden tavata
mahtavia ihmisiä, jotka
ovat samanlaisessa
elämäntilanteessa
kanssanne.
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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.

TULOSSA SYKSYLLÄ

Äitien ravintolaillat
Helsingissä & Tampereella
Tarkoituksena on järjestää syksyllä viihtyisät ravintolaillat ainakin
Helsingissä ja ilmoittautumisten mukaan myös Tampereella.
Toivottavasti saamme mahdollisimman paljon innostuneita mukaan.
Lisätietoja lisää myöhemmin, seuraathan ilmoittelua Facebookissa ja
Tripletissä.
On toki mahdollisuus järjestää ravintolailtója myös muilla
paikkakunnilla, otathan yhteyttä Mariin puheenjohtaja@
kolmosperheet.fi!
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TAITTAJAN KYNÄSTÄ

Kesä & kärpäset
Kaksikko, joka kuuluu epäilemättä yhteen. Joskin jälkimmäinen
herättää välillä närää. Itse muistan tämän parivaljakon myös
lapsuudesta - Radio Suomen kesämelodiasta. Kesämuisteloissa se tulee
väistämättä mieleen.
On ihanaa, kun oma jälkikasvu ihastelee kärpäsiä, muurahaisia - ja
muita hyönteisiä kuin ne olisivat maailman suurin ihme. Ja ovathan ne.
Ilman hyönteisiä ei olisi myöskään meitä ihmisiä. Lapset vain osaavat
tuoda sen kaiken ihmeellisyyden pienistäkin asioista esiin. Taito, jota
aikuistenkin pitäisi useammin harjoittaa.
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Pienenä leikimme siskojen kanssa kesäisin omalla
mummonmökillämme (soi Radio Suomi tai ei) ja leikkeihin kuului mm.
itse tehtyjen, harvojen majojen rakentelu, metsässä leikki-Hesburgerin
pitäminen - tähän olimme keksineet myös melodian - sekä tikan
heittäminen. Ja toki paljon muuta. Mutta muistan sen, että ei niiden
leikkien mitään ihmeellisiä tarvinnut olla. Mielikuvitus on paras leikki.
Onneksi huomaan sen myös omassa pojassani - kuinka kekseliäs voi
3-vuotias ollakaan.
Maailmassa riittää ihmeteltävää - kasveissa, hyönteisissä, eläimissä,
muissa ihmisissä. Yksinkertaisuus on välillä ihanaa tässä ärsykkeiden
täyttämässä arjessa - tai lomassa.
Rentouttavaa ja elämysrikasta kesää kaikille!

Säde Kippo
Kolmonen
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KOLMOSTARINOITA

Yllätys!
Jenni Kärki oli hiljattain eronnut sinkku, kun
hän tuli yllättäen raskaaksi. Nuoresta naisesta
tuli kertaheitolla kolmen lapsen
yksinhuoltaja ja äiti.
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Jenni Kärki oli 22-vuotias
autoasentajaopiskelija ja
vietti tavallisen huoletonta
opiskelijaelämää koulukiireineen
ja ystävien kanssa järjestettyine
illanviettoineen. Hän oli hiljattain
eronnut pitkästä parisuhteesta.
Tammikuussa 2014 Kärkeä
mietitytti kuukautisten
poisjääminen. Vaikka
epäsäännöllisyys ei sinänsä
ollutkaan mitään uutta, kaverin
kehotuksesta hän päätti tehdä
raskaustestin saadakseen
mielenrauhan.
– Ajattelin, että jos en ole viiteen
vuoteen tullut raskaaksi niin tuskin
nytkään. Mutta testi näyttikin
positiivista. Se oli pienoinen
järkytys, Kärki muistelee.
Hän oli varma, että testi oli
virheellinen, koska positiivista
tulosta näyttävä viiva näkyi vain
heikosti. Hän otti kuitenkin
yhteyttä neuvolaan. Epäuskoisesta
tunteestaan huolimatta Kärki
ajatteli heti, että raskauden
keskeyttäminen ei olisi vaihtoehto.

Triplayllätys
Raskauden toisen
kolmanneksen alussa olleeseen
ultraäänitutkimukseen Kärki
meni rauhallisin mielin.

Raskausoireita ei ollut, joten
hän ei vieläkään täysin uskonut
sen mahdollisuuteen. Tutkimus
tuottikin kolminkertaisen
yllätyksen.
– Menin sinne yksin, ja kun kätilö
alkoi ultrata, hän onnitteli siitä,
että kohdussa olikin kaksoset.
Sanoin että mitä hemmettiä,
mutta kätilö ehätti kertomaan,
että siellä on vielä kolmaskin
sydänääni.
Kärjeltä pääsi voimasana - ja sen
jälkeen itku.
– Kätilö siinä sitten tuumasi,
että katsotaan nyt ettei niitä ole
enempää.
Koska kätilökään ei ollut kokenut
vastaavaa 25-vuotisen uransa
aikana, hän pyysi lääkärin vielä
tarkistamaan asian. Yllättäen
lääkäri katsoi kolmosraskautta
kielteisemmin.
– Lääkäri sanoi, että ”onneksi
olkoon, jos voi onnitella”.
Sen jälkeen hän sanoi,
ettei kolmosilla ole hyviä
mahdollisuuksia selviytyä, joten
hän suositteli vaihtoehtoina joko
osakeskeytystä tai koko raskauden
keskeyttämistä, Kärki kertoo.
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Ehdotus oli nuorelle odottajalle, jolle koko uutinen oli tullut
äkkiarvaamatta, täydellinen sokki. Hän oli yksin, eikä tuossa vaiheessa
ollut varma siitä, kuka lasten isä on. Sen hän kuitenkin tiesi heti, ettei
aikoisi valita, kuka lapsista ei saisi syntyä.

Jenni Kärki tyttöineen on tiivis nelikko. JENNI KÄRJEN KOTIALBUMI

Riskiraskaus
Kärki sai ajan Helsingin Naistenklinikalle erikoislääkärin pakeille.
– Siellä lääkäri kauhisteli kotikuntani sairaalasta saamaani ukaasia.
Hän sanoi, että nykyaikana tällaisella raskaudella on ihan hyvät
mahdollisuudet.
Tämän jälkeen Kärki kävi kahden viikon välein Naistenklinikalla, jossa
raskauden etenemistä seurattiin. Monikkoraskaus on aina normaalia
tarkempaa seurantaa vaativa riskiraskaus, mutta Kärjen tilanne oli
erittäin harvinainen. Lapsista kaksi on identtisiä, ja he olivat samassa
sikiöpussissa, mistä aiheutui omat riskinsä.
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Kun lapset syntyivät sektiolla raskausviikolla 32, Kärki näki heidät
aluksi vain vilaukselta, ennen kuin kolme pikkuruista tyttövauvaa
kiidätettiin teho-osastolle.
– Minulla oli kova pelko siitä, tuleeko jotain komplikaatioita. Tuntui
turvallisemmalta, kun vauvat olivat mahassa kuin sen ulkopuolella. Olo
oli epätodellinen.
Äiti pääsi näkemään tyttönsä kunnolla vasta seuraavana päivänä.

Pakkoapua
Kärki oli raskausaikana huolissaan
siitä, miten tulisi taloudellisesti
toimeen kolmen pienen lapsen
yksinhuoltajana. Myös omien
voimavarojen riittäminen herätti
huolta.
– Totuus onkin, että kovin moni
niistä, jotka raskausaikana
lupasivat auttaa eivät ole jääneet
meidän elämäämme, Kärki sanoo.
Yhteiskunta sen sijaan auttoi.
– Väkipakolla, Kärki puuskahtaa.
Lapsista tehtiin jo raskausaikana
ennakoiva lastensuojeluilmoitus,
josta seurasi lastensuojelun
asiakkuus, koska hän oli kolmen
pienen lapsen yksinhuoltaja. Kärki
koki, että häntä painostettiin
muuttamaan ensikotiin lasten
synnyttyä.

Tyttöjen syntymän jälkeen olo oli
epätodellinen.
JENNI KÄRJEN KOTIALBUMI

12

– Uhattiin, että muuten lapseni otetaan huostaan suoraan sairaalasta.
Loppujen lopuksi sain kuitenkin viedä lapset omaan kotiini ja sain
sinne apua, Kärki sanoo.
Hänestä tuntui pahalta se, että hänen kykyään pitää huolta lapsista
epäiltiin, vaikka näyttöjä ei ollut.
– Minulla oli todella väärin kohdeltu olo. Tunsin, että minua epäiltiin
automaattisesti huonoksi äidiksi, vaikka tein kaikkeni sen eteen, että
lapset syntyisivät terveenä ja heillä olisi kaikki hyvin.

Iloinen arki
Nyt Kärjen kolmoset Liisa, Taimi ja Miia ovat 4-vuotiaita reippaita
touhutyttöjä. Kärki on jatkanut raskausaikana kesken jääneitä
opintojaan, ja tytöt viihtyvät päiväkodissa. Arki on asettunut uomiinsa.
– He ovat iloisia ja meneviä, temperamenttinen kolmikko, Kärki
luonnehtii katrastaan.
Uutta rakkautta ei ole vielä löytynyt, mutta ei sellaiselle olisi aikaakaan.
– Omaa vapaa-aikaa ei käytännössä ole. Joskus saan yhden vapaaillan
tai hyvin harvinaisen viikonloppuvapaan. Tuskin kukaan kotoa tulee
hakemaan, Kärki naurahtaa.
– Kyllähän kumppania toisinaan kaipaakin, mutta kun on tottunut
olemaan tässä lasten kanssa keskenään niin jos joku tulisi tuohon
pyörimään, olisi helposti vain tiellä tässä meidän jutussa. Ehkä jossain
vaiheessa sitten.

”Riitänkö?”
Äitienpäivänä Kärki pohtii, millainen hän itse on äitinä. Mietteet ovat
tuttuja useimmille äideille.
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Kärjen kolmoset ovat iloisia vauhtiviikareita. JENNI KÄRJEN KOTIALBUMI
– Tavallaan ymmärtää sen, että on ehkä hyvä äiti, mutta aina miettii,
onko joku asia jonka voisi tehdä paremmin. Välillä tuntuu siltä, ettei
vain yksinkertaisesti riitä vaikka kuinka yrittäisi. Vaikka onhan tässä jo
neljä ja puoli vuotta riitetty, Kärki toteaa nauruun puhjeten.
Hän kertoo viihtyvänsä äitinä. On mukavaa seurata miten tytöt
kasvavat ja kehittyvät. Erityisen rakkaita ovat aamuhetket, jolloin
lapset kömpivät viereen vastaheränneinä.
– He antavat minulle pusun ja sanovat, että ”minä rakastan sinua äiti”
ennen kuin viilettävät katsomaan piirrettyjä. Se on ihanin asia, jonka
ihminen voi kokea.
Lähde: https://www.iltalehti.fi/perheartikkelit/a/8cdabee3-53d1409d-b006-aef9551b33ed
Kirjoittaja: Liisa Lahti 2.05.2019 klo 7:24 (muokattu 13.05.2019)
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Vastaanottaja:

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

