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Tulevaisuuden uskoa
Suomeen muodostetaan hallitusta kestävyysvajeen varjossa. Myös
Euroopan ja maailman turvallisuusuhat puhuttavat. Samalla niin
meillä kuin muuallakin lapset ja nuoret elävät ainutkertaista
lapsuuttaan ja nuoruuttaan. Me aikuiset olemme vastuussa heistä
niin, että he saavat kasvaa mahdollisimman terveinä ja hyvinvoivina.
Aikanaan he huolehtivat meidän vanhuutemme turvasta.
Hyvinvointi koostuu monesta tekijästä, kuten perheiden ja
lähiyhteisöjen ihmissuhteista, taloudellisesta toimeentulosta ja
mielekkäistä elämän sisällöistä - leikistä, koulusta ja harrastuksista,
aikuisilla myös opinnoista ja työstä. Vaikeinakin aikoina
yhteiskunnan kannattaa investoida lapsiin, nuoriin ja perheisiin
näiden eri elämänalueiden näkökulmasta.
Väestöliiton kevätkokous painotti kannanotossaan, että
määrätietoinen satsaus lapsuuteen lisää perheiden hyvinvointia ja
säästää varoja verrattuna korjaaviin ja laitoshoitoa vaativiin
ratkaisuihin. Tarvittaessa perheiden tulee saada palveluita kotiin.
Myös parisuhteen ja erotilanteiden sovittelun tukea pitää lisätä.
Perheiden erilaisuus ja moninaisuus sekä myös maahanmuuttaja- ja

monikulttuuriset perheet tulee ottaa huomioon lainsäädännön
valmistelussa ja toimeenpanossa.
Nuorisotakuuta tulee kehittää ja sen koordinointia parantaa. Lisäksi
perheen ja työn yhteensovittaminen sekä vanhusten huolenpito ovat
asioita, joihin perhepolitiikassa on kyettävä vastaamaan.
Isovanhemmat ovat perheille myös tärkeitä tuen antajia.
toimitusjohtaja Eija Koivuranta

Väestöliiton YT-neuvottelut päätökseen
Väestöliitto ry:ssä käydyt yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 18.5.2015 ja työnantaja on täyttänyt
yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluvelvoitteensa.
Kevään kuluessa henkilöstön osalta on tapahtunut luonnollista poistumaa; 4 henkilöä on irtisanoutunut ja
kaksi eläköityy kevään ja alkukesän aikana. Lisäksi vähintään kuusi työntekijää siirtyy Väestöliiton
yhtiöiden palvelukseen.
Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena työnantaja on päätynytkin irtisanomaan yhteensä vain viiden
työntekijän työsuhteen. Työsuhteen irtisanomisen vaihtoehtona työnantaja tulee kuitenkin tarjoamaan
jokaiselle työntekijälle siirtymistä toisiin työtehtäviin konsernissa.
Väestöliiton hallitus hyväksyy syyskuun kokouksessa uuden strategian vuosille 2016-2020, jolloin
määritellään myös uusi pysyvä organisaatiorakenne.

Parassyy
Väestöliiton Perheystävällisesti töissä -hankkeen Parassyy-kampanja
lanseerattiin 20.5. ja se sai suurta näkyvyyttä mediassa.
Kampanjaan ja sen koskettavaa videoon pääsee parhaiten
tutustumaan netissä, facebookissa ja twitterissä.
Hankkeen tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan ja
työelämän muutosta entistä perheystävällisemmäksi. Tämä tapahtuu
luomalla uusia toimintamalleja perheystävällisen työkulttuurin
edistämiseks, ikampanjoimalla aiheesta sekä tarjoamalla työikäisille
lapsiperheiden vanhemmille tietoa ja vertaistukea.
Hankkeen aikana pyritään vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin ja
lisäämään järjestöjen ja työmarkkinatoimijoiden vuoropuhelua
perheen ja työn yhteensovituksen kysymysten parantamiseksi.
Hanke tarjoaa yrityksille ja yhteisöille työkaluja perheystävällisten
käytäntöjen kehittämiseen ja käyttöönottoon omassa
organisaatiossa.
Väestöliiton kumppaneina hankkeen toteutukseen osallistuu joukko
muita suomalaisia järjestöjä ja tahoja.

Kesäkumikampanja 2015
Kesäkumikampanja 2015 on käynnistynyt. Kampanjan aikana
nuorille jaetaan 200 000 kondomia ja kerrotaan turvallisesta ja
vastuullisesta seksistä.
Tämän vuoden Kesäkumi-biisi on Kasmirin Vauvoja. Katso video
tästä. Kesäkumi-kampanja jalkautuu kesän rock-festivaaleille. Kiertue
alkaa 30.5. Oulun YleXPopista, missä Kasmirin biisi kuullaan
ensimmäistä kertaa livenä. Kesäkumi on mukana myös Turun
Ruisrockissa 3.–5.7. ja Tampereen Blockfestissä 21.–22.8.
Festareilla voi suorittaa Naimamaisterin tutkinnon osoittamalla
Väestöliiton asiantuntijoille olevansa ehkäisytiedon maisteri.
Kesäkumikampanjan toteuttavat yhteistyössä YleX, Suomen
Punainen Risti, Väestöliitto, Syöpäjärjestöt ja Sotilaskotiliitto.
Sosiaali- ja terveysministeriö tukee kampanjaa.

Tule mukaan Maailma kylässä
-festivaaleille!
Väestöliitto rakentaa yhdessä Plan Suomen kanssa Maailma kylässä
-festivaaleille vankilan, josta vapautumalla vapautuu
sukupuolirooleista. Vankilan ja muuta ohjelmaa löydät Nuorten
oikeuksien kylästä, joka on Mahdollisuuksien torilla.
Maailma kylässä -festivaalit järjestetään 23.-24.5. Helsingissä,
Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla. www.maailmakylassa.fi

Oletko sinä Urpo?
Maanantaina 25.5. vietetään Urpojen päivää. Kaikki Urpot ja muuten
vain murroikäisten vanhemmat voivat saada tietoa ja vertaistukea
Urpot.fi -sivustoltamme.

Tervetulomaan jakamaan urpoutta!

Poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus
Väestöliitto lähetti yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kanssa
ministeriölle helmikuussa 2012 vetoomuksen, jossa pyydettiin lainsäädäntöä ja/tai viranomaisohjeita
asiasta, jotta käytäntöjä voitaisiin selkiyttää.
Tammikuussa annetuissa STM:n ohjeissa otetaan kantaa ympärileikkauksen tekijään, huoltajien
tiedonsaantiin ja suostumukseen, pojan kuulemiseen, kivunlievitykseen ja ympärileikkauksen
olosuhteisiin. Toimenpide ei ohjeen mukaan kuuluisi julkisen terveydenhuollon piiriin.
– Ohjeistus jättää kuitenkin tärkeitä asioita vielä avoimeksi. Olennaisin näistä on lapsen oman mielipiteen

huomiominen, kun tehdään ympärileikkauksen kaltainen peruuttamaton toimenpide. Ministeriön ohje
puoltaa lapsen mielipiteen selvittämistä, mutta ei aseta ikärajaa toimenpiteen suorittamiselle. Tästä
seuraa, että käytännössä vanhempien uskonnonvapaus asetetaan lapsen fyysisen koskemattomuuden
edelle. Keskustelua lapsen edun näkökulmasta on siksi syytä jatkaa, muistuttaa Väestöliiton
puheenjohtaja Maria Kaisa Aula tiedotteessa.

Isovanhemman kielletyt tunteet
Isovanhemmuus on erityisoikeus ja lahja – vai onko se kenties
muutakin?
Se on eri tavalla valinnaista ja vapaaehtoista kuin vanhemmuus.
Isovanhempana olo on antoisaa ja avartavaa, mutta se myös
velvoittaa ja kuormittaa. Saako isovanhemmalla olla kiellettyjä
tunteita?
Myyttiset mummot ja vaarit
Ovat tietyn ikäisiä, kokoisia ja näköisiä – vai voiko mummo tai
vaari olla sutjakka, nuorekas ja seksikäs? Saako mummo olla
uratykki ja vaari keskittyä opintoihin?
Haluavat automaattisesti osallistua lapsiperheen elämään – entäs
jos vaari valitseekin päivätanssit tai Phuketin-matkan?
Rakastuvat lapsenlapsiinsa ensisilmäyksellä ja ovat tasapuolisia.
Vai kävikö niin, että jäit itse vaille suosikkimummon manttelia?
Eivät ole väkivaltaisia, eivätkä käytä alkoholia – vai oletko
törmännyt kasvatusristiriitoihin lastesi kanssa näissä asioissa?
Oletko hoivaloukussa, vaikka luulit saavasi levähtää
ruuhkavuosien jälkeen? Onko vaikea sanoa EI tarvitseville
lapsille?
Kirjoita meille Isovanhemman kielletyistä tunteista. Kirjoituskutsun
löydät täältä.

Lapsi lähentää pariskuntaa äidin sukuun
Vanhemmuus on yhteydessä suomalaispariskuntien omiin
vanhempiinsa ja appivanhempiinsa kokemaan emotionaaliseen
läheisyyteen, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta.
Journal of Marriage and Family -lehdessä julkaistussa artikkelissa
selvitettiin vanhemmuuden yhteyksiä emotionaaliseen läheisyyteen
aikuisten lasten ja heidän omien vanhempiensa sekä
appivanhempiensa välillä. Aihetta ei ole aiemmin tutkittu.
Tutkimuksessa selvisi, että äidit kokevat oman äitinsä läheisemmäksi
kuin lapsettomat parisuhteessa elävät naiset. Isät puolestaan
kokevat puolisonsa vanhemmat läheisemmiksi kuin lapsettomat
parisuhteessa elävät miehet. Sitä vastoin vanhemmuus ei lähentänyt
miehiä omiin vanhempiinsa eikä naisia appivanhempiinsa.

Lasten seksuaalikasvatus - koulutus
ammattilaisille
Järjestämme kaksi maksutonta, koko päivän (klo 10-15) koulutusta
alle kouluikäisten lasten parissa työskenteleville ammattilaisille
Kalevankatu 16 A,5.krs, Helsinki
• tiistaina 22.9.2015 (ilmoittaudu viimeistään 11.9.)
• tiistaina 3.11.2015 (ilmoittaudu viimeistään 23.10.)
Yhteen koulutukseen mahtuu 30 osallistujaa. Minimimäärä
koulutuksen toteuttamiseen on 10 ilmoittautunutta.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset sähköpostitse:
anja.saloheimo(a)vaestoliitto.fi
Koulutuksen sisältö:
Miksi tarvitaan pienten lasten seksuaalikasvatusta?
WHO:n standardit ja Väestöliiton tutkimus taustalla
Miten lasten seksuaalisuus ilmenee?
Keho ja lisääntyminen
Myönteinen seksuaalisuus
Tunteet, ihmissuhteet, perhe
Seksuaaliterveys, seksuaalioikeudet, arvot, normit
Vanhempien ja ammattilaisten yhteistyö seksuaalikasvatuksessa

Tilaa juliste!
Voit tilata maksutta Tue lapsen kehitystä – ikätasoinen, lapsilähtöinen
seksuaalikasvatus –nelivärijulisteen (A1).
Juliste kattaa 0-6-vuotiaat lasten kehityksen kaikilta WHO:n
suosittamilta kahdeksalta seksuaalisuuden osa-alueelta. Sen avulla
saada tietoa Mitä lapsessa tapahtuu? Mitä lapsi voi tehdä tai kysyä?
Miten aikuinen voi tukea ja ohjata lasta?
Juliste on suunniteltu neuvoloihin, päivähoitoon, lasten kerhoihin ym.
tiloihin, jossa alle kouluikäisten tai esikouluikäisten lasten
ammattilaiset ja vanhemmat liikkuvat.
Lähetä tilaus osoitteeseen paula.jaaskelainen(a)vaestoliitto.fi
Käy katsomassa julistetta verkkosivullamme.

YK 70-vuotta juhlavuosi
Väestöliitto osallistuu muiden YK-järjestöjen kanssa UNFPA:n
edustajana YK:n 70-vuotis juhlintaan. Juhlavuoden teemana ovat
"maailman parhaat uutiset". Tapahtumia ja uutisia voit seurata

juhlavuoden nettisivuilta: http://www.yk.fi/yk70v/
Väestöliitto esittäytyy mm. Suomi Areenan YK-teltassa Porissa
15.7-17.7.

Puhutaan kotoutumisesta
Väestöliitto järjestää ryhmäohjaajan koulutuksen ammattilaisille ja
vapaaehtoisille ensi syksynä
Paikka: Väestöliiton koulutustila, Kalevankatu 16 A, 5 krs. Helsinki
Aika: 3.–4.9.2015 ja 4.12.2015, klo 9 – 16
Väestöliitto on kehittänyt Puhutaan kotoutumisesta -toimintamallin
perheiden kotoutumisen tueksi. Mallin avulla vanhemmat saavat
tietoa ja voivat keskustella ryhmässä muun muassa siitä, miten he
voivat tukea lasten ja nuorten kasvua ja koulunkäyntiä
suomalaisessa yhteiskunnassa. Ryhmätoiminnan avulla voi saada
sosiaalista tukea, luotettavia ihmissuhteita, kannustusta ja uutta
tietoa. Osallistujat saavat koulutuksesta todistuksen.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja: monikulttuurisuuden asiantuntija
Mina Zandkarimi 050 325 6450 tai mina.zandkarimi(at)vaestoliitto.fi

Tinder-viikko
Väestöliiton Parisuhdekeskus vietti Tinder-viikkoa 11.-17.5. Tinderselvityksen tulokset löytyvät parisuhdekeskuksen sivulta sekä lyhyinä
päivityksinä sinkkujen Facebook-sivuilla.

Väestöliiton vauvat laulavat toivoa kevääseen
Väestöliitto haluaa kevään myötä muistuttaa kaikkia lapsettomuudesta kärsiviä siitä, ettei toivoa lapsesta
kannata heittää. Jopa 80 % lapsettomuushoidoissa pysyneistä saa lapsen. Uusi video valaa vauvojen
laululla toivoa lapsettomien arkeen.
”Hoitojen onnistumisen todennäköisyys on nykyään korkea”, kertoo Väestöliiton Lapsettomuusklinikoiden
ylilääkäri Anne-Maria Suikkari. ”Uusimmat hoito- ja tutkimusmenetelmät mahdollistavat lapsen saannin
jopa 80 % hoidossa pysyneille pareille”, hän lisää.
Toivon herättämiseksi on tehty video, pienet vauvat laulavat vanhemmilleen Pepe Willbergin tunnetuksi
tekemän ikivihreän ”Aamu”-kappaleen. Videolla esiintyvät vauvat on kaikki autettu alkuun Väestöliiton
Lapsettomuusklinikoilla.

Nettikursseille pääsee rekisteröitymättä
Nettiparisuhdekurssille ei vaadita enää rekisteröitymistä.
Helppokäyttöiset
Nettiparisuhdekurssi
Miesten erokoulu

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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Seuraa meitä
Lue blogiamme täällä.
Tilaa uutiskirje tästä.
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