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Lapsi- ja perhevaikutuksilla on väliä
Perutuilla lasten päivähoito-oikeuden ja kotihoidon tuen leikkauksilla
ei olisi arvioiden mukaan saavutettu niitä säästö- ja tasaarvovaikutuksia, joita tavoiteltiin.
Väestöliitto on eduskuntavaalitavoitteissaan nostanut esille sen, että
lakien ja muiden päätösten lapsiin ja perheisin kohdistuvat
vaikutukset tulisi selvittää paljon nykyistä systemaattisemmin.
Perheisiin ja lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja arvioiden
ottaminen päätöksenteon yhdeksi perustaksi ei suinkaan ole
pehmoilua, vaan yhteiskuntapolitiikan valintojen kovaa ydintä.
Vaikutusarvioinnit vain ovat nykyisin monesti ohuita.
Seuraavalla hallituskaudella tulevaisuuden hyvinvointimallin
valmistelu voisi alkaa lasten ja perheiden hyvinvointipalvelujen ja etuuksien arvioinnilla riippumatta siitä, mille ministeriölle minkäkin
asian valmisteluvastuu kuuluu. Lasten ja perheiden arjen
näkökulman tulisi alusta asti olla mukana tässä valmistelussa.
toimitusjohtaja Eija Koivuranta

Vaikutamme vaaleissa
Väestöliitto pyrkii kevään eduskuntavaaleissa vaikuttamaan
puolueisiin, päätöksentekijöihin ja ehdokkaisiin, jotta
perhepolitiikka nousee vahvempaan asemaan ja perheiden
hyvinvointi lisääntyy, perheen ja työn yhteensovittaminen
helpottuu ja nuorten elämänhallinta kasvaa.
Tutustu vaalitavoitteisiimme ja -toimintaamme. Muista seurata
vaalikampanjointiamme sosiaalisen median kanavissa ja
verkkosivuillamme.

Lausunto turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston
toimeenpano-ohjelmaksi 2014–2020
Väestöliitto kiittää lausunnossaan sisäministeriölle, että kumppanuudet järjestöjen kanssa mainitaan
tavoitteissa selkeästi. Näemme kuitenkin ongelmallisena sen, että huomattavan monet rahaston
rahoituksen painopisteistä kohdentuvat viranomaistoiminnan kehittämiseen. Tässä muodossa
painopisteiden määrittely antaa siten kansalaisjärjestötoimijoille hyvin rajalliset mahdollisuudet osallistua
rahoituksen hakuun, mitä ei voida pitää hyvänä asiana. Kansalaisjärjestöt tulisi nähdä muussakin valossa
kuin vain viranomaispalveluiden täydentäjinä.

Perheaikaa.fi jatkaa toimintaansa
Väestöliiton Perheaikaa.fi-verkkopalvelu sai Rahaautomaattiyhdistykseltä jatkoa toiminnalleen osana Väestöliiton
Perheverkko-hanketta.
Perheaikaa.fi tulee tarjoamaan tulevaisuudessakin luentoja, chatteja,
kursseja ja suljettuja ryhmiä lasta toivoville, odottaville ja
pikkulapsiperheiden vanhemmille. Iloitsemme erityisesti siitä, että
kohderyhmä on nyt laajempi ja kattaa myös alle kouluikäisten lasten
perheet.

Naisten mentorointitoiminta jatkuu
Suuren suosion ja erinomaisia tuloksia saavuttanut
maahanmuuttajanaisten mentorointiprojekti Womento jatkaa
toimintaansa osana Väestöliiton Monikulttuurista osaamiskeskusta.
Toimintaan on myönnetty rahoitusta Raha-automaattiyhdistyksen
(RAY) avustusehdotuksessa. Womento aloittaa uuden
mentoripariryhmän kevään aikana.
Lisätietoja antaa projektipäällikkö Marina Wetzer-Karlsson, s-posti:
marina.wetzer-karlsson@vaestoliitto.fi

Leima kannustaa: ole oma itsesi!
Nuorille suunnattu virtuaalilehti, Leima, kertoo jokaisen oikeudesta
omaan identiteettiin ja taistelee stereotypioita vastaan. Lehti on
uudenlainen yhdistelmä seksuaali- ja globaalikasvatusta. Kantavana
teemana on jokaisen oikeus olla juuri sellainen kun on.
Lue ja tutustu uuteen tapaan lähestyä globaalia vastuuta,
kumppanuutta ja inhimillisyyden ymmärtämistä!

Miesten erokoulussa jo 4 000 kävijää
Miesten erokoulu on Väestöliiton uusi nettikurssi, joka tukee eroa
suunnittelevia ja jo eronneita miehiä. Miehet kokevat jäävänsä eron
jälkeen usein täysin yksin ja vaille tukea. Ero synnyttää masennusta,
ahdistusta ja keskittymisvaikeuksia, ja se voi viedä työkyvyn ja
elämänhallinnan. Erokoulussa miestä autetaan kohtaamaan
tunteitaan ja uskomaan siihen, että erosta voi selviytyä ja elämä
jatkuu senkin jälkeen.
Miesten erokoulussa on ollut jo 4 000 kävijää. Tule tutustumaan!

Lue blogiamme!
Vuodesta 2013 olemme julkaisseet blogissamme perheeseen,
ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja lapsettomuuteen liittyviä
kirjoituksia. Vuonna 2014 blogissamme vierailtiin yli 564 000 kertaa.
Viime marraskuussa sijoituimme Cisionin järjestöblogilistauksessa
toiseksi parhaaksi järjestöblogiksi.
Lue kiinnostavista ja koskettavista ja ajankohtaisista aiheistamme
myös vuonna 2015!

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa
Viestimme aktiivisesti sosiaalisen median kanavissa. Tykkää meistä
Facebookissa, seuraa Twitterissä ja Instagramissa. Käy katsomassa
työelämään liittyviä postauksiamme LinkedInissä ja katso
videoitamme Youtubessa.
Ja tietysti verkkosivuiltamme löytyy paljon kiinnostavaa materiaalia!
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