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Ääri-ilmiöt haastavat pitkäjänteiseen
rakentamistyöhön
Pariisin terrori-iskut pysäyttivät eurooppalaiset. Eurooppaan
turvapaikanhakijoina tulevien hätä ja tarve paeta kodeistaan
konkretisoitui. Sekasortoa Pariisissa, raunioita Lähi-idässä. Toisaalta
kysyttiin, tuleeko suuren ihmisvirran mukana myös niitä, jotka ovat jo
radikalisoituneet, tai voivatko jotkut tulijoista radikalisoitua
vastaanottajamaissa.
Euroopan hallitukset ja turvallisuusviranomaiset tekevät kaikkensa,
jotta iskuilta jatkossa vältyttäisiin. Sen lisäksi voidaan tehdä ja on
tehtävä paljon muuta.
Yhteiskuntarauha ja demokratia kasvavat yhdenvertaisuudesta ja
eriarvoisuuden määrätietoisesta kitkemisestä, köyhyyden
poistamisesta sekä lasten ja nuorten turvallisen ja tasapainoisen
kasvun tuesta. Tätä varten tarvitaan kaukokatseista, yhteiskunnan
kaikki ryhmät huomioivaa sosiaali- ja koulutuspolitiikkaa.
Olennainen osa yhteiskunnan tasapainoista kehitystä on järjestöjen
pitkäjänteinen, ihmisiä osallistava työ lasten, nuorten, perheiden ja
koko väestön arjen hyvinvoinnin puolesta.

toimitusjohtaja Eija Koivuranta

Perheystävällisesti töissä
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma
Väestöliitossa on vuonna 2015 järjestetty työyhteisöille avoimia
määrittelytyöpajoja, joissa on suunniteltu perheystävällisen työpaikan
sertifikaattia. Työpajojen tuloksena sertifikaatti on nimetty
Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaksi ja sen rakenne ja yleiset
periaatteet on saatu määritettyä. Tämän vuoden viimeinen työpaja
järjestetään 19.11. Silloin käsitellään ohjelman tarkempia sisältöjä,
kuten mittareita, itsearvioinnin tapoja, henkilöstökyselyn toteutusta ja
työpaikkakohtaisen kehittämissuunnitelman laatimista. Ohjelman
pilotointi käynnistyy vuonna 2016. Lisätietoja ohjelmasta ja pilotointiin
osallistumisesta.

Helsingin kaupungin perheystävällisyyden nykytila
Väestöliitto on kesän ja syksyn aikana ollut selvittämässä Helsingin
kaupungin perheystävällisyyden nykytilaa. Nykytila tunnistettiin
kolmessa pilottivirastossa mm. Kunta-10 kyselyn tuloksia
analysoimalla, virastojen johtoa haastattelemalla sekä virallisia
ohjausdokumentteja läpikäymällä. Nykytila toimii pohjana
mahdollisille tuleville kehittämistoimenpiteille.
Helsingin kaupunki on ollut jo aiemmin vahvasti mukana
kehittämässä perheystävällisyyttä sivuavia teemoja, kuten
eri-ikäisten johtamista ja monimuotoisuuden johtamista.

#parassyy yhdistää työ ja perhe
Perhe on maailman paras syy on Väestöliiton Perheystävällisesti
töissä –hankkeen kampanjan ydinviesti ja samaa mieltä ovat olleet
myös lukuisat vanhemmat, joita olemme tavanneet pitkin vuotta.
Kumppanijärjestömme Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjesti
95-vuotispäivänsä kunniaksi syyskuun lopulla järjestöristeilyn, jolle
osallistui 650 MLL-vapaaehtoistoimijaa. Pidimme risteilyllä neljä
kertaa työpajan otsikolla Miten yhdistää työ ja perhe
lapsiystävällisesti?.
Työpajat olivat täyteen buukattuja ja yhteensä niihin osallistui 80
MLL-aktiivia, joista valtaosa pienten lasten äitejä. Teema puhututti ja
tietoa janottiin. Osallistujat jakoivat omia parhaita syitään ja keinoja
yhdistää työ ja perhe lapsiystävällisesti. Oli ilo kuulla, että moni asia
on perheissä myös hyvin.

Väestöliitto vaikuttaa
Väestöliitto antoi kannanoton subjektiivisen päivähoito-oikeuden

rajaamisesta 28.9.
Väestöliiton mielestä subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen tulisi
säilyttää nykyisessä laajuudessa. - Lasten oikeudet ja perheiden
tasavertainen kohtelu tulee taata ja varhaiskasvatuksen laatu ja
riittävä vanhemmuuden tuki säilyttää, mikäli oikeutta kuitenkin
päätetään rajata, kannanotossa todetaan.
Väestöliitto ehdotti, että lapsen varhaiskasvatusoikeuden
vahvistamiseksi selvitettäisiin mahdollisuutta antaa maksutonta
varhaiskasvatusta yhtäläisesti kaikille 3 vuotta täyttäneille lapsille
esimerkiksi 15 tuntia viikossa.

Nuorten videot
Etsimme nuoria esiintymään videoihin!
Kuvaamme nuorten nettisivuille videoita, joihin etsimme parasta
aikaa esiintyjiä. Kuvaukset toteutetaan Helsingissä. Videot
julkaistaan kevään 2016 kuluessa nuorten nettisivuilla.
Videoissa nuoret pääsevät kertomaan mielipiteitään ja ajatuksiaan
rakastumisesta, ihastumisesta, seurustelusta ja oikeudesta
seksuaalisuuteen.
Esiintyjäksi videoon?
Esiintyjiksi haetaan n. 14 – 25 -vuotiaita nuoria. Jos innostuit tästä,
niin lähetä meille lyhyt, vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla:
nuoret@vaestoliitto.fi Viestistä tulee käydä ilmi nimesi, ikäsi,
puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Jos olet alle 18–vuotias,
tarvitsemme kuvausvaiheessa myös vanhempien suostumuksen
kuvauksiin osallistumisesta.
Esiintyjille ei makseta palkkioita, mutta mahdolliset matkakulut
korvataan. Myös erilaiset ryhmät ovat tervetulleita.
Ota yhteyttä, niin kerromme asiasta lisää!

Perheaikaa -sivustolla tapahtuu
Perheaikaa.fi-sivustolla on tällä hetkellä yhdeksän nettikurssia:
Perheitä sateenkaaren väreissä - sateenkaariperheiden
perhevalmennus
Duo's self-study family training for intercultural couples
Diagnoosittomat - Voimaa adoptioperheen arkeen
Lapset ja ero
Tunnekeskeinen parisuhdekurssi
Hyvä alku monikkovanhemmuuteen - nettikurssi kaksosia ja
kolmosia odottaville
Voimaa uusperheen arkeen
Iloa odotukseen - Väestöliiton vanhemmuusvalmennus
Miesten erokoulu

Kursseihin tulee täydennyksenä loppuvuoden aikana Suomen
Sydänliitto ry:n Neuvokas perheen toteuttama Ylipainosta
tasapainoon - verkkokurssi ylipainoisen lapsen vanhemmille.
Perheaikaa -sivustolla on paljon eri teemoja käsitteleviä chattejä,
nettiluentoja, suljettuja ryhmiä, videoita ja keskusteluketjuja. Lisäksi
sivuilla julkaistaan artikkeleita, juttuja ja blogitekstejä ajankohtaisista
aiheista. Syksyn aikana sivuillamme on ollut luennoimassa muun
muassa Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila aiheesta: Isien ja
miesten tulo kasvatuksen areenalle. Tallenne on nähtävissä sivuilla.
Toimimme aktiivisesti Facebookin ja Twitterin kautta.

Vuoden isä -palkinnot 2015
Vuoden Isä -palkinto myönnettiin tänä vuonna kolmelle isälle. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna
Mäntylä luovutti palkinnon Mika Jokiselle, David Muñoz Gonzálezelle ja Pekka Larkelalle.
Tämän vuoden teemana olivat isien vanhempainvapaiden käytön vahvistaminen, eroisyys ja
vuoroasuminen. Näiden teemojen lisäsi nostettiin esiin myös isien aktiivinen osallistuminen
järjestötoimintaan ja isyyttä tukevan ryhmätoiminnan organisoiminen.
Vuoden Isä -palkinto jaetaan henkilölle, joka on edistänyt omalla esimerkillään ja toiminnallaan isyyden
merkityksen tunnistamista ja lisännyt näin sen arvostusta. Palkinnon tavoitteena on vahvistaa isyyttä,
tukea työn ja perheen yhteensovittamista, edistää lapsen etua sekä miesten ja naisten tasa-arvoa.
Vuoden Isä -palkinnon jakamisen valmistelu on tehty Väestöliiton johdolla.

Lasten elämää sateenkaariperheissä
Nyt on käynnissä laaja tutkimus, joka kerää kokemuksia lasten
elämästä sateenkaariperheessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittama kyselytutkimus selvittää sateenkaariperheiden lasten
hyvinvointia. Tutkimukseen voi ilmoittautua vielä 23.11. asti.
Sateenkaariperheeseen eli perheeseen, jossa ainakin yksi vanhempi
kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, kohdistuu edelleen
ennakkoluuloja. Kielteiset asenteet välittyvät näiden perheiden
lapsiin.
Suomalaisia sateenkaariperheiden lapsia ei ole tähän mennessä
tutkittu lainkaan.
Kaikkien 10–18-vuotiaiden sateenkaariperheiden lasten ja heidän
vanhempiensa toivotaan osallistuvan tutkimukseen. Tutkimuksen
toteuttaja on Sateenkaariperheet ry, ja pääyhteistyökumppani
Väestöliitto.
Tutkimuksesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan.
Tuloksia hyödynnetään sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnin
edistämiseen.

Väinö Kanniston tunnustuspalkinto
Väestöliitto on myöntänyt vuoden 2015 Väinö Kanniston
tunnustuspalkinnon FT Laura Paalaselle. Hänen väitöskirjastaan
selviää, että ruokatottumukset ovat muuttuneet terveellisemmiksi
Karjalan tasavallan alueella Venäjällä. Voin käyttö erityisesti
ruuanvalmistuksessa on vähentynyt ja tuoreiden kasvisten ja
hedelmien käyttö puolestaan lisääntynyt.
Väinö Kanniston rahasto jakaa tunnustuspalkintoa parhaasta
väestötieteellisestä opinnäytteestä kuolleisuus- ja terveystutkimuksen
alalla.

Uusia tutkimuksia ja kirjoja
Perhebarometri 2015
Syntyvyys on laskenut jo viidettä vuotta peräkkäin. Ensimmäisen
lapsen hankinta siirtyy yhä myöhäisemmäksi. Lapsia myös halutaan
aiempaa vähemmän, yksilapsisten perheiden suosio kasvaa ja
lapsettomuuden ihanne on kohonnut. Nämä tiedot selviävät
Väestöliiton perhebarometrista vuodelta 2015.
Miksi syntyvyys laskee? Suomalaisten lastensaantiin liittyviä toiveita
ja odotuksia -barometrissa haluttiin selvittää mihin suuntaan
suomalaisten lapsilukuihanteet ovat kehittyneet ja mitkä tekijät
vaikuttavat siihen, että lapsenhankintaa halutaan siirtää. Myös laman
vaikutuksia asiaan selvitettiin sekä tutkittiin, olisivatko suomalaiset
valmiita hankkimaan enemmän lapsia, jos perheiden etuuksia
kehitettäisiin.
Anneli Miettinen. Miksi syntyvyys laskee? Suomalaisten
lastensaantiin liittyviä toiveita ja odotuksia. Väestöliiton
Väestöntutkimuslaitos. ISBN: 978-952-226-171-7 (painettu), ISBN:
978-952-226-172-4 (verkko), ISSN: 1455-2191 (painettu). Tilaukset,
hinta 20 € + toimituskulut.

Happy End
Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula on yhdessä Maaret
Kallion kanssa kirjoittanut kirjan Happy End. Kirja antaa välineitä
omien seksuaalisten vahvuuksien tunnistamiseen sekä välittää
keinoja vuorovaikutus- ja seksuaaliongelmien ratkaisuun. Teos
pohjautuu laajaan kyselytutkimukseen, jonka satoa kirjoittajat
tulkitsevat hyödyntäen omaa intiimielämän pitkää tutkimustietouttaan
ja kliinisestä terapiatyöstä karttuneita kokemuksiaan.

Miten hyvinvointivaltion käy?
Uusi teos Hyvinvoitivaltiosta ja auttamisesta.
Hyvinvointivaltion loppu? on tärkeä puheenvuoro polttavan
ajankohtaisesta aiheesta Antti Kujalalta ja Väestöliitossa
vierailevana tutkijana toimivalta Mirkka Danielsbackalta.
Hyvinvointivaltion kriisistä on puhuttu pitkään. Vuonna 2008 alkanut
talouslama on saanut monet vaatimaan hyvinvointivaltion ja sen

palveluiden supistamista. Ovatko ne tulleet tiensä päähän?
Teos käsittelee vallanpitäjien ja kansan suhteita paitsi nykyisten
hyvinvointivaltioiden myös historiasta valittujen esimerkkitapausten
valossa ja osoittaa, mitä voi tapahtua, kun odotus
vastavuoroisuudesta yhteiskunnan eliitin ja tavallisen kansan välillä
ei täyty.

Tietoa seksuaalisuudesta monilla kielillä
Turvapaikanhakijoiden suuren määrän myötä vieraskielisen
tasa-arvoa ja seksuaalisuutta käsittelevän aineiston tarve on
kasvanut. Väestöliiton Monikulttuurinen osaamiskeskus on tuottanut
Tasa-arvo, terveys ja turvallisuus -videoklipit seksuaalioikeuksista 7
kielellä.
Kielet ovat englanti, selkosuomi, kurdi (sorani), farsi, arabia ja Irakin
arabimurre sekä somali. Aineisto löytyy YouTubesta.
Tietoa aineistosta levitetään turvapaikanhakijoille
Maahanmuuttoviraston avustuksella.
Lisätietoja: Anita Novitsky anita.novitsky@vaestoliitto.fi

Ikätasoinen, lapsilähtöinen
seksuaalikasvatus
Oletteko jo tutustuneet Väestöliiton Lapsi ja seksuaalisuus
-sivustoon? Sivuilta löytyy paljon tietoa vanhemmille ja ammattilaisille
mm. seksuaalikasvatuksen pääkohdat, miksi seksuaalikasvattaa alle
kouluikäistä ja miten seksuaalisuus kehittyy.
Väestöliitossa järjestettiin syyskuussa ja marraskuussa
koulutuspäivät Pienten lasten seksuaalikasvatuksesta ammattilaisille.
Koulutuspäivää tuki Alli Paasikiven säätiö. Koulutuspäivien luennot
löytyvät myös sivuilta.
Voit tilata maksutta Tue lapsen kehitystä -julisteita osoitteesta
mika.takoja@vaestoliitto.fi. Julisteita on saatavilla suomeksi ja
englanniksi. Loppuvuodesta myös ruotsiksi, saksaksi ja venäjäksi.

Seksuaalikasvatusta
lastensuojelulaitoksissa
Seksuaalikasvatusta lastensuojelulaitoksiin hankkeen kolmas vuosi
on loppumassa joulukuussa.
Hankkeessa on tehty yhteistyötä neljän koulukodin kanssa, joissa
henkilökunnalle on järjestetty koulutuksia ja nuorille pidetty Nuorten
Hetkiä.

Nuorten ja ammattilaisten koulutustarpeisiin on vastattu teettämällä
heille tarvekartoitus, jolla on selvitetty millaisista asioista halutaan
lisätietoa ja kuinka. Ammattilaiset tarvitsevat lisäkoulutusta aiheesta
seksuaalinen kaltoinkohtelu ja väkivalta. Nuoret toivovat puolestaan
saavansa lisätietoa tunteista, ihmissuhteista sekä yllätykseksemme
myös seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, väkivallasta ja
vastikkeellisesta seksistä.
Ammattilaiset ovat yksimielisiä siitä, että aihe on tarpeellinen ja sitä
on käsitelty aivan liian vähän peruskoulutuksissa tai
täydennyskoulutuksissa.
Vuoden 2016 hankehakemus on vetämässä ja toivomme saavamme
kouluttaa loputkin Valtionkoulukodin työntekijät uudella hankerahalla.

Koulutusta
Väestöliiton Familia Oy järjestää monia laadukkaita koulutuksia
vuodesta 2016 alkaen. Voitko ystävällisesti jakaa tietoa koulutuksista
kollegoillesi ja muille yhteistyökumppaneillesi. Lämmin kiitos
avustasi.
Paripsykoterapian intensiivikoulutus
Tahdolla ja taidolla – parisuhdeongelmia ennalta ehkäisevän
ohjelman ohjaajakoulutus
Uusparisuhteen Tahdolla ja taidolla – parisuhdeongelmia ennalta
ehkäisevän ohjelman ohjaajakoulutus
Seksuaaliterapian täydennyskoulutus terapeuteille
Koulutuksen tavoitteena on, että terapeuttina saat lisää valmiuksia
kohdata seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä työssäsi. Opiskelun
aikana koulutettavan tiedot ja taidot seksuaalisuudesta kasvavat
teoriaopiskelun, ammatillisen osaamisen tarkastelun ja jatkuvan
oman itsen kehittämisen sekä reflektiivisen ryhmätyönohjauksen
avulla.
Seksuaalineuvojakoulutus
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet seksuaalineuvojana
työskentelemiseen. Lisäksi tavoitteina ovat osallistujien ammatillinen
kehittyminen, seksuaalisuuden kohtaamisen vahvistuminen
sekä asiantuntijuuden lisääminen.

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!

Kalevankatu 16
00100 Helsinki
Puh. 09 228 050
viestinta@vaestoliitto.fi
www.vaestoliitto.fi

Seuraa meitä
Lue blogiamme täällä.
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