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MITEN LEHTI ILMESTYY?

TRIPLETTI
Suomen Kolmosperheet ry:n jäsenlehti
Kahdeskymmenestoinen vuosikerta
Päätoimittaja:
Jaakko Huhta
Kellonsoittajankatu 12 C 55
20500 TURKU
paatoimittaja@kolmosperheet.fi
Lehden taittaja ja toimittaja:
Säde Kippo

Aineiston
jättämispäivät:
kevätlehti 28.2.2020
kesälehti 31.5.2020
Syksyn lehti ei
valitettavasti ehtinyt
lähteä ajoissa. Tässä
syksyn ja talven
lehdet yhdessä.

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:			
Jahtimiehentie 5-7 B 4, 03100 Nummela
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 puhel intiedot 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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KOLMOSPERHEIDEN TAPAHTUMAT

Kaikki mukaan
Kolmosten päivään
Tervetuloa viettämään Kolmosten Päivää 1.3.klo 13
koko perheen voimin!
Kolmosten päivää 3.3. vietetään 20. kertaa ja samalla pidetään
yhdistyksen 26. vuosikokous, tänä vuonna jo sunnuntaina 1.3.
Kolmosten päivän yhteydessä pidetään yhdistyksen vuosikokous.
Aloitamme yhdistyksen vuosikokouksella meille varatussa
kokoustilassa ja sen jälkeen voi huvi alkaa huvitusten parissa.
Ilmoittaudu kassalla vähän ennen klo 13, josta teidät ohjataan
varattuun kokoustilaan.
Yhdistys sponsoroi perheiden rannekkeiden hinnasta. Tule
tapaamaan muista kolmosperheitä ja näkemään ja kokemaan Zones by
Särkänniemi Parkin huvitukset. https://zonesbysarkanniemi.fi/

Osallistuminen perheille maksaa
33€ / perhe ja yhdistys maksaa loput.
Tähän hintaan perhe saa Päiväliput
Päivälippu on helppo ratkaisu, sillä se sisältää koko
Zones by Särkänniemen tarjonnan, pituus- ja ikärajat toki
huomioiden. Päivälippu oikeuttaa sisäänpääsyyn kaikille
zoneille (Kid Zone, Family Fun Zone ja Action Zone)
yhden päivän ajan.
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Tarkoitus on siis että perheet saapuvat paikalla vähän ennen klo 13,
jolloin kokoonnumme kaikki kokoustilaan ja klo 13 alkaen pidämme
vuosikokouksen.
Sitovat ilmoittautumiset Kolmosten Päivään 26.2. mennessä.
Mari Kaihovaaralle numeroon 050-3086487
tai puheenjohtaja@kolmosperheet.fi

Osallistumismaksun (33€ / perhe) voi maksaa ilmoittautumisen
yhteydessä FI16 5369 0340 0130 30 tai paikan päällä tasarahalla.
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Kokouskutsu / Esityslista
Vuosikokous 2020
AIKA
PAIKKA

Sunnuntai 1.3.2020 klo 13.00
ZonesbySärkänniemi, Ideapark, Lempäälä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
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1.

Kokouksen avaus

2.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.

Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja
tilintarkastajien lausunto.

6.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä

7.

Vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio, päätetään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020.

8.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle.

9.

Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varahenkilöä

10. Muut asiat (Ilmoitettava hallitukselle 15.2.2020 mennessä)
11. Kokouksen päättäminen

Ikäkausikysely
Joululehden mukana tuli osalle perheistä Ikäkausikysely. Tätä kyselyä
on kerätty reilun kymmenen vuoden ajan ja hiljalleen saamme siitäkin
valmistumaan materiaalia.
Jos sinulta löytyy kotoa ”vanha” ikäkausikysely, joka on jäänyt
palauttamatta, laita sekin pian postiin.
Ikäkausikyselyjä on Odottajille, 0-1-vuotiaille, 1-2-vuotiaille,
2-3-vuotiaille ja 7-8-vuotiaille. Kyselyt lähetetään kerran vuodessa,
yleensä joulu-Tripletin välissä. Seuraava kysely tulee siis joulukuussa
2019.
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TAITTAJAN KYNÄSTÄ

Voimaa sisaruksista
Kuopuksemme, ihana tyttömme syntyi elokuussa. Nyt siis perheeseen
kuuluu veli ja sisko. Veli rakastaa siskoaan valtavasti. Halaili,
suukotteli, lauloi ja jutteli siskolleen jo, kun hän oli vielä mahassa. Toki
melkein-4-vuotiaan rakkaus on välillä ronskia ja mustasukkaisuuskin
kuuluu aika ajoin asiaan. Aina ei veli ymmärrä, miksi sisko maistelee
käsiään tai alkaa yhtäkkiä ilman näkyvää syytä itkemään.
Isoimpana juttuna on kuitenkin se, kuinka paljon veli haluaa antaa

läheisyyttä pienelle siskolleen - heti aamulla unihiekkansa silmistään
pyyhittyään ja viimeiseksi illalla nukkumatin luo mennessään.

Meitä, minua ja siskojani, oli pienenä kolme - ja vielä samanikäistä.
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Me ymmärsimme toisiamme,
yhtenä syynä se, että olimme
samanikäisiä. Toki välillä ärsytti
se, että olimme samanikäisiä.
Välillä tuntui, että meitä oli
vain yksi. Kolmoset, yksikössä.
Tällähän termillä meitä
kutsuttiinkin. Aina meillä ei ollut
omia nimiä.

Riitely ja erimielisyydet

kuuluvat kuitenkin ihan joka
ainoan sisarusparven elämään.
Näin väitän ainakin omasta
kokemuksestani. Eikä edes
tarvitse olla edes sisarus, riittää,
että on tarpeeksi läheinen toisen
kanssa. Tämä on nähtävissä
oman pojan ja hänen serkkunsa
kanssa. Ovat kuin veljekset,
hyvässä ja pahassa.

Itse koen olevani äärimmäisen
onnekas, kun olen saanut
kaksi samanikäistä siskoa.
Kyllähän se auttoi erilaisten
uusien asioiden kokemisessa:
päiväkodissa, koulussa ja vaikka
pingisharrrastuksessakin. Ei
ainakaan tarvinnut mennä
niihin yksin. Vaikka toki myös
koen senkin tarpeelliseksi, että
joitakin asioita kohtaa yksin. Tai
että on olemassa joitakin asioita,
jotka ovat niitä täysin omia.
Mukavia loppuvuoden hetkiä ja

onnellisuutta ensi vuoteen!

Säde Kippo
Kolmonen
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KOLMOSYLLÄTYKSIÄ

Nainen ei tiennyt raskaudestaan,
synnytti kolmoset:
“Olemme vielä shokissa”
Nelihenkinen perhe kasvoi täysin yllättäen
kolmella lapsella.
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Yhdysvaltalainen pariskunta
Dannette ja Austin Giltz
koki vastikään elämänsä
suurimman yllätyksen, kun
heille syntyi yllätyskolmoset.
Raskaudestaan tietämätön
Dannette oli mennyt sairaalaan
äkillisen vatsakivun takia ja
luuli sen johtuvan virtsakivistä,
joista hän oli kärsinyt
aiemminkin.
Kyse ei kuitenkaan ollut
virtsakivistä, vaan 34.
raskausviikolla olleen
Dannetten synnytys oli
käynnissä. Synnytyssairaalassa
lääkärit luulivat, että Dannette
saisi kaksoset. Pian Dannette
ja Austin olivat kuitenkin
kolmosten tuoreita vanhempia.
- Yleensä kolmoset eivät saa
alkunsa luonnollisesti, eikä
raskaudesta olla tietämättömiä
34. raskausviikolle saakka.
Niinpä kaikki sanovat, etteivät
voi uskoa tätä todeksi. Me
itsekin olemme vielä shokissa,
ymmärrän ihmisten epäuskon
täysin. Lääkäriin mennessäni
luulin, että joutuisin
leikkaukseen virtsakivien
takia, mutta päädyinkin sinä
yönä sektioon. Se on hullua,
Dannette kertoo.

Giltzeilla on ennestään kaksi lasta.
Äkillisestä elämänmuutoksesta
huolimatta, kolmosille on jo nimet
valmiina: Blaze, Gypsy ja Nikki.
Tuore kolmosten isä
kommentoi yllättäviä
tapahtumia näin:
- Olen rehellisesti sanottuna
tunnemyrskyn vallassa, tämä
kaikki saa vieläkin pääni
räjähtämään.
Katso uutisvideo tapauksesta
netissä: https://www.radionova.fi/
uutiset/ilmiot/a-182674

Lähde: https://www.radionova.fi/
uutiset/ilmiot/a-182674
20.08.2019 18:45 -Senni Loikala
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70-VUOTIAAT KOLMOSET

Ylitorniolaiset Hilja ja Heikki
Heikka saivat ensin kolmostytöt
ja kohta kaksoset

“Synnytys oli lähellä, mutta kätilö kaukana.
Heikki Heikka oli laukottanut hevosensa vaahdolle noutaessaan
Ylitornion virallista lapsenpäästäjää naapurikylästä Kantomaanpäästä.
Silti hän oli auttamatta myöhässä.
Kun isä ja kätilö pääsivät viimein Törmäsjärvelle, Heikan naapurista
synnytysavuksi ehtineellä Ottavaisen karjalaismummolla oli jo
kerrottavaa: “Kolme on tullu, en tiiä, kuinka paljon vielä tulloo.”
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Kamarista löytyi äiti ja
vastasyntyneet – kolme
tyttöä.

– Vasta kolmannella
pannullisella oli tullut valmista.

Vauvat olivat pienenpieniä,
mutta eläviä ja elinvoimaisia.
Hilja Heikkakin oli kunnossa.

Se oli vapunaattona vuonna
1949.”

Myös Heikki Heikka toipui
vähitellen.

Kirjoittaja: Risto Pyykkö /
lapinkansa.fi / 4.5.2019

– Kun isä oli keittänyt
kätilölle kahveja, hän oli
kaatanut hermostuksissaan jo
valmiiksi höystämänsä veden
kahdesti laskiämpäriin, Pirkko
Palokangas kertoo.

Lue koko juttu osoitteesta
(lähde): https://www.
lapinkansa.fi/ylitorniolaisethilja-ja-heikki-heikka-saivatensi/165583

Ylitorniolaiset kolmoset vuonna 2019.
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YHDISTYKSEN TOIMINTA

Kannatusjäsenmaksu
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 jäsensivuilla
netissä on kannatusmaksulasku. Tätä laskua voi vapaasti
tulostaa ja tarjota esim.
työpaikalla esimiehelle. Myös
mummeille, kummeille ja muille
sukulaistahoille voidaan sitä
tarjota.

Löydät kannatusmaksu-laskun täältä:
(voit tallentaa laskun ja tulostaa sen)

www.kolmosperheet.fi/kannatus.html
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TULE JUTTELEMAAN

Vertaistukea netissä
Facebookista löytyy kolmosperheille oma suljettu ryhmä:

Kolmosperheiden juttupaikka
Tule mukaan!

Suljettu ryhmä = Jäsenyys pyydetään ylläpitäjiltä, vain jäsenet näkevät
kirjoitukset. Tämä mahdollistaa aremmistakin aiheista keskustelun
tarvittaessa. Ryhmä on tarkoitettu perheille, joissa on kolmoset, tai itse
kolmosille.
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Vastaanottaja:

Lähettäjä:		
Suomen Kolmosperheet ry
Jahtimiehentie 5-7 B 4
03100 Nummela

