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on Lapsiperheiden Etujärjestön julkaisema, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä
lehti. Lehdessä käsitellään lapsiperheitä koskevia yhteiskunnallisia asioita
ja pyritään vahvistamaan vanhempien asemaa lastensa ensisijaisina
kasvattajina.

Condiana
www.condiana.fi
(verkkokauppa)

Leikkien.fi
www.leikkien.fi (verkkokauppa)
Yhteistyökumppanit tarjoavat alennuksia tuotteistaan/palveluistaan
Lape:n jäsenille. Katso tarkemmat
tiedot kotisivuiltamme http://lape.fi/
jasenyys/jasenedut/

2

Lapsiperheet | lape.fi

Pääkirjoitus

L

apsiperheiden Etujärjestö juhli vuonna 2011 jo 10-vuotista taivaltaan lapsiperheiden edunvalvojana. Juhlavuoden
aikana haluttiin palata Lapen perustamisen juurille ja erityisesti nostaa esiin lasten kotihoidon mahdollisuuksien parantaminen. Lisäksi toimintavuoden aikana haluttiin alkaa
kehittää aktiivista yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.
Vuosi onkin kulunut reippaissa merkeissä yhteistyön saralla. Tästä numerosta voit lukea Lapen ja KotiVanhemmat
ry KotVan kannanoton, jonka yhdistykset valmistelivat
yhteistyössä kommentiksi keväällä valitun hallituksen hallitusohjelmaan. Kannanotossa nostetaan positiivisena esiin
hallituksen halu helpottaa työn ja perheen yhdistämistä,
mutta huolena oli edelleen lapsiperheiden tukipalvelujen
karsiminen.
Myös Lapsiperheet-lehti on tehnyt osansa yhteistyökuvioiden edistämiseksi. Suurena ilonamme on ollut
muiden yhdistysten innokkuus tulla tutuksi ja toimia
Lapen kanssa. Tällä kertaa lehtemme yhdistysvieraana on
Monikkoperheet. Monikkoperheet on kaksos- ja kolmosperheiden valtakunnallinen kattojärjestö, jolla on paljon
aktiivista toimintaa eri puolilla Suomea.
Tässä numerossa Lapen hallitus haluaa lähestyä erityisesti myös Sinua, Lapen jäsentä. Huomaathan lehden lopussa
kyselyn, johon vastaamalla annat arvokasta tietoa Lapen
toiminnan kehittämiseksi. Kyselyyn vastaaminen vie vain
pari minuuttia ja voit tehdä sen helposti netissä tai sähköpostilla. Vastaajien kesken arvotaan myös palkinto.
Lapsiperheet-lehden puolesta toivotan mukavia lukuhetkiä ja kiitän kuluneesta vuodesta!
Anna Lanas-Nevala
Kolmen pikkutytön äiti
Päätoimittaja
Lapsiperheet-lehti
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lape uutiset

Martoilta ymmärrystä kotihoitoperheitä kohtaan
Lapsiperheiden Etujärjestön puheenjohtaja
Kaarina Torkkola on tavannut Marttaliiton edustajia mukavalla ja onnistuneella
vierailulla. Vierailun aikana Torkkola tapasi liiton puheenjohtaja Merja Siltasen,
toiminnanjohtaja Marianne Heikkilän ja
kehittämispäällikkö Teija Jerkun, jotka
esittelivät vieraalleen liiton toimintaa ja
toimitiloja.
Martta-liiton edustajilta löytyi paljon ymmärrystä perheille, joissa hoidetaan lapsia
kotona. Liitto on itsekin kansalaisjärjestö,

jonka tarkoituksena on edistää kotitalouksien asemaa ja lisätä kotityön arvostusta.
Martta-liitto toimittaa koulutusmateriaalia
aiheinaan muun muassa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja heidän perheidensä
kotitaloudet.
Martta-liitto on yksi lukuisista tahoista,
joiden kanssa Lape on aloittanut yhteistyötä
vuoden 2011 aikana. Lapen 10-vuotis – juhlavuoden teemoiksi valittiin alkuvuonna
lasten kotihoito ja yhteistyö muiden yhdistysten kanssa.

Vanhempainpäivärahahakemusten
käsittelyssä viivytystä
Kela tiedotti lokakuun puolivälissä, että
vuoden 2012 puolella alkavien vanhempainpäivärahahakemusten käsittely kestää
normaalia kauemmin. Syynä on se, että
Kela voi ratkaista hakemukset vasta, kun
päivärahaan vaikuttavat vähennykset on
vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriössä.
Oman hakemuksensa tilanteen voi tarkistaa Kelan verkkosivuilta kirjautumalla
asiointipalveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan. Palvelusta näkee, koska hakemus
on vastaanotettu Kelassa, onko hakemus jo
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ratkaistu ja paljonko tukea on myönnetty.
Palvelusta voi katsoa myös tuen seuraavan
maksupäivän.
Vähennykset eivät vaikuta perheen
muihin etuuksiin kuten äitiysavustukseen
tai lapsilisään, joten ne voidaan myöntää
normaalisti.
Koko tiedotteen voi lukea Kelan verkkosivuilta www.kela.fi/Tietoa Kelasta/Viestintä/
Tiedotteet/Vanhempainpäivärahahakemukset
odottavat vähennysten vahvistusta
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Lape Kelan asiakasraadissa seuraavatkin kaksi vuotta
Lapsiperheiden Etujärjestö edustaa Kelan
perhe-etuuksien asiakasraadissa vuosina
2012-2013. Varsinaiseksi jäseneksi valittiin
Matti Sillanpää Espoosta ja varajäseneksi
Kaarina Torkkola Haapajärveltä.

vuonna 2011 ollut mukana Kelan edustajia ja useita perheasioihin keskittyneitä
yhdistyksiä: Yhden vanhemman perheiden liitto, Adoptioperheet, Väestöliitto ja
Elatusvelvollisten liitto.

Lape on ollut mukana Kelan asiakasraadissa sen perustamisesta lähtien eli
kaksi vuotta. Lapen lisäksi raadissa on

Raati kokoontuu kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Ammattijärjestö ja perhejärjestö kohtasivat
Lapen puheenjohtaja Kaarina Torkkola
vieraili syyskuussa Suomen Suomen
Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n
päämajassa. Torkkolan otti vastaan SAK:n
sosiaaliasioiden päällikkö Katja Veirto.
Palkansaajien edustajana Veirto näki
Suomen sosiaalipolitiikassa saman epäkohdan kuin Torkkola perheiden edustajana.
Kun perheessä nuorin lapsi täyttää kolme
vuotta, perheelle ei enää makseta lasten
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kotihoidosta euroakaan, vaikka perheessä olisi useampikin alle kouluikäinen lapsi
hoidettavana.
Vierailun aikana Veirto kertoi ottavansa
mielellään Lapelta viestejä välitettäväksi, kun hän osallistuu opetushallituksen
työryhmään, joka alkaa valmistella uutta varhaiskasvatuslakia. Kaiken kaikkiaan
Torkkola pitää vierailua onnistuneena, ja
uutta kontaktia tärkeänä.
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Kannanotto hallitusohjelmaan

L

apsiperheiden Etujärjestö ja KotiVanhemmat -yhdistys tukevat hallitusohjelman tavoitetta vähentää köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.
Hallitusohjelmassa on kirjaus: ”Työ on parasta sosiaaliturvaa.” Työn kuvaa on suomalaisessa yhteiskunnassa syytä
laajentaa. Arvokasta, ahkeraa ja tulevaisuutta rakentavaa työtä tehdään myös niissä talouksissa, joissa toinen vanhemmista
hoitaa perheen lapsia kotihoidon tuella lasten omissa kodeissa. Lasten kotihoitoon käytetyt vuodet tulee huomioida kotona
lapsiaan hoitavien työhistoriassa sekä eläkkeen karttumisessa.
Hallitusohjelma lupaa edistää kotihoidon tukea saavien
asteittaista siirtymistä työelämään yhdistämällä varhaiskasvatuspalvelut ja taloudellinen tuki. Tämä on erinomainen linjaus,
jotta lasten kotihoitajat eivät jää tyhjän päälle, kun lasten kotihoitovuodet päättyvät. Useita vuosia lasten kotihoitotyötä
tehneiden vanhempien työelämään paluuta varten tulee luoda
uusia toimintakäytäntöjä.
Päivähoitojärjestelmää tulee kehittää niin, että se mahdollistaa
perheen ja työelämän joustavan yhdistämisen. Taloudellisen tuen
lisäksi kotona lastaan hoitaville vanhemmille tulee järjestää valtion tukemaa ammattitaidon päivityskoulutusta. Hoitovapaalla
oleva vanhempi pysyy näin ajan tasalla työpaikkansa muutoksista sekä kynnys työhön palaamiseen on matalampi. Miten lasten
kotihoitoa tuetaan, jää nähtäväksi.
Yksinhuoltajaperheet ovat huomioituna hallitusohjelmassa,
mutta maininta monilapsisista
perheistä puuttuu kokonaan. Lasten kotihoitaminen on yleistä
perheissä joissa alle kouluikäisiä lapsia on kolme tai enemmän.
Hallitusohjelman kirjaus: “Perheiden palveluja ja etuuksia kehitetään ottaen huomioon perheiden erilaiset tarpeet”, antaa hyvät
eväät perhepalvelujen uudistamiselle. Erityisesti pitää kiinnittää
huomiota siihen, että lapsiperheet ovat eriarvoisessa asemassa
lapsiperhepalveluiden sekä tukien saatavuuden suhteen asuinkunnasta riippuen, vaikka lainsäädäntö on sama kaikille.
Lapsiperheiden Etujärjestö ja KotiVanhemmat painottavat sitä,
että kuntien valtionosuuksien leikkaukset eivät saa nyt kohdistua
lapsiperhepalvelujen karsimiseen. Lyhytnäköisten säästötoimien
jäljet näkyvät heti lapsiperheiden pahoinvointina.
Vanhemmuus on vastuullinen ja tärkeä tehtävä yhteiskunnassamme. Lapset ja nuoret ovat meidän yhteinen ilo ja tulevaisuuden
voimavara. n
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Lapsiperheiden Etujärjestö ry
www.lape.fi

Kaarina Torkkola
puheenjohtaja

Laura Hiltunen

varapuheenjohtaja

KotiVanhemmat KotVa ry
kotivanhemmat@kotva.fi

Ulla-Maija Wiander
puheenjohtaja
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Kotihoidontukeen
ei luvassa parannuksia
Perheiden palveluita on tarkoitus kehittää, ja
hallitus aikoo ottaa kehittämistyössä huomioon
perheiden erilaiset tarpeet. Kotihoidon tukeen
ei kuitenkaan ole luvassa parannuksia.

L

apsiperheiden Etujärjestön puheenjohtaja Kaarina Torkkola
kävi syyskuussa ministeriövierailulla
keskustelemassa perheiden asioista.
Torkkola tapasi peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardsonin valtiosihteerin Sinikka Näätsaaren.

Myös yhteisiä tavoitteita valtiosihteeri ja lapsiperheiden edustaja löysivät.
Molemmat tahot haluavat löytää keinoja
sovittaa osa-aikatyöt ja sosiaalietuudet
toimivasti yhteen. Näätsaaren mukaan
hallitus panostaa työn ja perhe-elämän
yhteensovittamiseen.

Torkkola esitteli valtiosihteerille
Lapen toimintaa, minkä jälkeen keskusteluun otettiin syyskuussa Lapen
ja KotiVanhemmat ry:n yhteinen kannanotto hallitusohjelmaan.

–Hallituksen näkökulmasta tämä
tarkoittaa, että perheellisten ihmisten
työelämän on oltava kohtuullista, ja
sen tulee huomioida päivähoidon tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla,
Torkkola valottaa.

Torkkolan mukaan valtiosihteeri ihmetteli sitä, kuinka eri tahojen
tapa lukea hallitusohjelmaa poikkeaa
siitä, mitä ohjelman kirjoittajat ovat
ajatelleet. Hallitusohjelmaan kirjattua lausetta ”Perheiden palveluja ja
etuuksia kehitetään ottaen huomioon perheiden erilaiset tarpeet” ei
Näätsaaren mukaan pidä tulkita niin,
että kotihoitoperheiden tarpeet olisi
tarkoitus huomioida erikseen.

Perheiden palvelut ja työn ja perheen
yhteensovittaminen kehittämisen alla
Lapsiperheet | lape.fi

riippuu perheen asuinkunnasta.
Lapelaisille tämä on tuttua asiaa, koska aiheesta on pidetty ääntä jo
valitettavan pitkään. Kuntalisien ja
lapsiperheiden kotipalveluiden lisäksi asuinalueesta riippuu myös muun
muassa koulupsykologien ja – kuraattorien saatavuus. Pienten kuntien
lapsiperheet joutuvat hakemaan useita erityispalveluita kaukaa suurista
keskuksista.
Torkkola on huolissaan siitä, mitä
tapahtuu jatkossa lasten kotihoidolle. Peruspalveluministeri Maria
Guzenina-Richardson kertoi syksyllä
Opettaja- lehden haastattelussa, että
lasten kotihoidon tuki jää sosiaali- ja
terveysministeriöön muun varhaiskasvatuksen siirtyessä opetusministeriön
alaisuuteen.

–Kotihoidontukeen ei ole tulossa
lisää rahaa eikä sitä ole myöskään tarkoitus laajentaa tämän hallituskauden
aikana, Torkkola vahvistaa keskustelun lopputulokseksi.
–Sanoin toki, että me jatkamme
kuitenkin tämän tavoitteen eteen
ponnisteluja hallitusohjelman linjauksista huolimatta, puheenjohtaja
huomauttaa.

"perheellisten
ihmisten
työelämän
on oltava
kohtuullista"

Lapelta valtiosihteeri pyysi ehdotuksia siitä, kuinka asteittainen
työelämään siirtyminen tulisi hoitaa. Lisäksi Näätsaari toivoi tietoja
siitä, mitkä lapsiperheiden tukipalvelut ovat sellaisia, joiden saatavuus

–Myös lasten kotihoidon tuki ja lasten kotihoidon tukirakenteet vaativat
uudistamista ja kehittämistä, puheenjohtaja summaa. n

Anna Lanas-Nevala
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Kiinnostus kotipalveluihin yhdisti
Yhteinen maaperä löytyi etenkin lapsiperheiden
kotipalveluista keskusteltaessa, kun Lape tapasi
muita lapsiperheyhdistyksiä.
Kaksi kertaa vuodessa kokoontuu
hyvä ryhmä motivoituneita asiantuntijoita jakamaan ajatuksiaan Kelan
tarjoamista palveluista lapsiperheille.
Tämä asiakasraati on kokoontunut nyt
kahden vuoden ajan, ja Lapsiperheiden
Etujärjestö on ollut siinä mukana koko
ajan.
Tänä syksynä valittiin uudet jäsenet raatiin, ja Lape pysyy edelleen
mukana. Järjestöä edustamaan valittiin pitkäaikainen Lape-aktiivi
ja lapsiperheasiantuntija Matti
Sillanpää Espoosta, ja hänen varalleen Lapen puheenjohtaja Kaarina
Torkkola Haapajärveltä. Lapen lisäksi
raadissa on mukana muita lapsiperheyhdistyksiä ja Kelan asiantuntijoita.
Asiakasraadin jäsenenä Lape saa kutsun myös muihin Kelan järjestämiin
tilaisuuksiin.

Tukea kotihoitoperheille
Kaarina Torkkola oli mukana asiakasraadin tapaamisessa lokakuussa.
Lapen lisäksi tapahtumassa edustivat
Kelan lisäksi Adoptioperheet ja Yhden
vanhemman perheiden liitto. Torkkola
pääsi esittelemään Lapea yhdistyksenä
ja Lapen tavoitteita.
–Yhteistä tavoitetta meillä löytyi
heti lapsiperheiden kotipalveluista,
Torkkola iloitsee.
Torkkola otti puheeksi myös
Lapessa pitkään keskustellun kotihoitaja-kortin. Tämän kortin ajatus on
mahdollistaa lapsiaan kotona hoitaville
vanhemmille samanlaiset alennusoi-
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keudet, jollaisten piiriin eläkeläiset,
opiskelijat ja varusmiehet tällä hetkellä
kuuluvat. Korttiin olisivat oikeutettuja ainakin sellaiset vanhemmat, joiden
päätulo on Kelan kotihoidon tuki.
–Kelalaiset sanoivat, että kortin
fyysinen toimittaminen ei ole heille
ongelma, mutta päätös sen julkaisemisesta ei kuulu heille. Siihen tarvitaan
poliittinen päätös.
Muutamissa kunnissa on tehty päätöksiä yksittäisten alennusten

myöntämisestä kotivanhemmille.
Muun muassa Haapajärven kaupungissa ne lapsiperheet, jotka saavat
lasten kotihoidon tukea, maksavat
pääsymaksun alimman maksuluokan mukaan.
–Kelan kautta voisimme kuitenkin saavuttaa kaikki kotihoidontuen
saajat, ja näin se kuntien välinen epätasa-arvoisuus vältettäisiin, Torkkola
huomauttaa. n

Anna Lanas-Nevala
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Yhdistysvieras: Suomen
Monikkoperheet ry
Yhdistystä edustamassa järjestösihteeri Tiina Matala
Mikä on yhdistyksen
tarkoitus ja millaista
toimintaa yhdistyksellä on
ollut?
Suomen Monikkoperheet ry on
kaksos- ja kolmosperheiden valtakunnallinen kattojärjestö. Päätehtäviämme
ovat asiantuntijuus, tiedon tuottaminen ja jakaminen, edunvalvonta sekä
jäsenyhdistysten tukeminen heidän
vapaaehtoistyössään. Järjestössä työskentelee tällä hetkellä kaksi palkattua
kokopäiväistä työntekijää sekä yksi
osapäiväinen hanketyöntekijä.
Järjestömme toimii alueellisten monikkoperheyhdistysten kattojärjestönä.
Alueellisia monikkoperheyhdistyksiä
on 17 ympäri Suomen. Alueyhdistykset
toimivat vapaaehtoisvoimin järjestäen
monikkoperheille vertaistukitapaamisia ja erilaisia tapahtumia.

Millä tavoin yhdistyksen
toimintaan voi osallistua?
Perheet voivat liittyä jäseniksi alueellisiin monikkoperheyhdistyksiin ja
tätä kautta päästä mukaan yhdistyksen
järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Alueyhdistysten toiminta
mahdollistuu vapaaehtoisten monikkovanhempien toimesta. Toimimalla
aktiivina yhdistyksessä saa olla mm.
toteuttamassa juuri sellaista vertaistukitoimintaa kuin mitä itse haluaa.
Suomen Monikkoperheet ry:ssä toimii erilaisia työryhmiä, joiden kautta
vapaaehtoiset aktiivit voivat osallistua valtakunnalliseen toimintaamme
mm. hallitustyöskentelyn kautta tai
toimimalla esim. Monikkoperheet
- lehden lehtityöryhmässä tai
Lapsiperheet | lape.fi

edunvalvontatyöryhmässä.
Mitkä ovat yhdistyksen näkemyksen mukaan suurimpia haasteita tällä
hetkellä?
Edunvalvontatyö on aina haasteellista, koska työ on hidasta ja tulokset
näkyvät vasta pitkien aikojen kuluttua. Yhteiskunnallinen tilanne ei tue
juuri nyt kovin hyvin tavoitteidemme eteenpäin saamista. Tuomme
esiin monikkoperheisiin liittyviä
erityistarpeita kuten tarve omalle
perhevalmennukselle ja ennaltaehkäisevälle tuelle. Sosiaalietuuksissa on
vielä puutteita. Sosiaalipalveluista tärkein vaikuttamiskohde on kunnallinen
lapsiperheiden kotipalvelu.

"Alueellisia
monikkoperheyhdistyksiä
on 17 ympäri
Suomen"
kana kymmenen lapsiperhejärjestöä.
Yhdistävänä tekijänä järjestöissä on se,
että jokainen on pieni toimija ja edustaa
jollain tavoin rakenteellisesti erilaista perhetyyppiä, esim. yksinhuoltajat,
uusperheet, sateenkaariperheet.

Suomen Monikkoperheet ry toimii aktiivisesti Monimuotoiset
perheet - verkostossa, jossa on mu-

Yhteistyö ja toiminta muiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa on
erityisen tärkeää, koska yhdessä olemme enemmän. Lapen kanssa toivomme
saavamme tehdä tulevaisuudessa yhteistyötä paikallisen edunvalvonnan
kysymyksissä. Teillä on toimiva paikallinen vaikuttamisen malli ja olette
tehneet paljon työtä juuri kotipalveluavun saatavuuden parantamiseksi
kunnissa. n

Tiina Matala on työskennellyt Suomen Monikkoperheet ry:n
järjestösihteerinä vuodesta 2001 alkaen.

Suomen Monikkoperheet ry:n alueyhdistysten hallitusaktiivit
järjestökoulutusristeilyllä syyskuussa 2011.

Millaista yhteistyötä
yhdistys toivoisi muiden
yhdistysten tai tahojen
kanssa?
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Kolumni
Remonttihommia

V

anhassa talossa on remonttihommia koko
ajan. Reippaat ja kätevät ihmiset saavat
kotinsa kuntoon nopeasti ja näppärästi. Me
ei olla reippaita eikä käteviä.
Viimeiset puoli vuotta työn alla on ollut teinin huone. Aina välillä sitä rykäistään
eteenpäin, sitten on taas rauhallisempaa.
Kodinhoitohuoneessa väliaikaisesti majaileva
teini yrittää vauhdittaa huoneensa edistymistä
valittelemalla työtahdin liian hidasta tempoa
sekä hulppeasti lupautumalla talkooavuksi.
Mikäpä siinä. Riuskasta nuoresta miehestä
saattaa hyvinkin olla raksalla apua. Sattumalta
tarvitsinkin juuri ylimääräisen käsiparin avukseni seinien pinkopahvitukseen.
Mutta voi! Juuri silloin teini ei ehtinyt avuksi,
kun telkkarista tuli Frendit. Seuraavalla kerralla apua pyytäessäni jälkeläisellä oli huono
olo. Menin kauppaan ostamaan lapselle lohturuokaa. Kaupassa sain kännykkääni viestin,
jossa perilliseni kertoi, että nyt on parempi olo,
menen vähän ulos. Ja seuraavassa viestissä hän
kertoi menevänsä kavereiden kanssa leffaan.
Tästä "avusta" sitten vähän keskusteltiin.
Keskustelun seurauksena katuvainen teini
lupasi aloittaa huoneensa lattian purkamisen
syyslomalla, kun me vanhukset olemme töissä.
Hän asetti tavoitteekseen purkaa vanhan lautalattian huoneen puoleen väliin.
Olen itse purkanut samanlaisen lattian ja tiedän, että se ei ole helppoa. Mielessäni ajattelin,
että jos nyt edes muutaman lautarivin. Yritin
kovasti motivoida kehumalla, miten hyvää lihaskuntoharjoitusta lattian purkaminen on.
Kun jostain syystä muuten niin vetelällä teinillä
tuntuu riittävän energiaa punnerruksiin, leuanvetoihin ja vatsalihasharjoituksiin.

Kyselin sitten edistymistä, kun tulin töistä
kotiin. Voi kun se sorkkarauta jotenkin kummasti lipsahti ja sitten sattui tähän käteen ja
tähän jalkaan ja oli pakko keskeyttää homma.
No paljonko ehdit purkaa? Puolikkaan. Mitä,
puolikkaan huonettako? Ei kun puolikkaan
lautaa.
(Minä tiedän, miten siinä oikeasti kävi. Teini
heräsi klo 13 ja könysi aamiaiselle. Sen jälkeen
hän vetelehti, pelaili ja lueskeli ja söi lisää klo 17
asti. Sitten tuli hätä, että porukat tulevat kohta
kotiin. Sitten hän riuhtaisi

"Hän asetti
tavoitteekseen
purkaa vanhan
lautalattian
huoneen
puoleen väliin"
kerran sorkkaraudalla, teloi itsensä, julisti itsensä sotavammaiseksi ja vapautti itsensä
palveluksesta.)
Nyt huoneessa ei ole lattiaa. Me purimme
sen yhdessä teinin kanssa. Hänen oli vaikea
lintsata, kun äiti väijyi vieressä. Seuraavaksi
pitäisi orientoitua uusien lautojen kiinnittämiseen. Tällä vauhdilla ne ovatkin paikallaan jo
pääsiäisenä. n
Anne Soini
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Jäsenkysely
Voit vastata kyselyyn internetissä
www.lape.fi/jasenkysely tai voit lähettää
vastauksesi osoitteeseen palaute@lape.fi.
Vastauksesi on tärkeä meille, kun pyrimme
kehittämään toimintaamme vastaamaan
paremmin jäsentemme tarpeita.
Palauta vastauksesi 15.1.2012 mennessä.
Kaikkien jäsenkyselyyn vastanneiden kesken
arvotaan 50 euron lahjaseteli.
1. Oletko?
1) Varsinainen jäsen
2) Kannatusjäsen
3) Yritys-/ yhteisöjäsen

2.Oletko?
1) Vanhempainvapaalla
2) Kotihoidon tuella kotona lap-

sen/lasten kanssa
3) Ilman kotihoidon tukea kotona
lapsen/lasten kanssa
4) Palkansaaja/opiskelija/työtön/
yrittäjä

5. Oletko osallistunut
Lapen toimintaan?
1) Kyllä
2) En

6. Oletko käynyt Lapen
internet-sivuilla viimeisen
vuoden aikana?
1) Kyllä
2) En

7. Oletko tyytyväinen
suomalaisiin
3. Montako lasta sinulla on? perhepalveluihin?
4. Minkä ikäisiä lapsesi
ovat?

(Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

0-3v
3-6v.
6-9v.
9-12v.
12-15v15v ->
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1) Kyllä
2) En

8. Mitkä kohteet kaipaavat
mielestäsi eniten
kehittämistä suomalaisessa
perhepolitiikassa?
(Valitse kolme tärkeintä.)

1) Kotihoidon tuki
2) Kotihoidon tuen kuntalisät
3) Kunnallinen päivähoito

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Yksityinen päivähoito
Vanhempainvapaat
Lapsilisä
Lapsiperheiden kotipalvelu
Kotitalousvähennys
Yhden tulonsaajan ja lasten kotihoitajan verotus
10) Jokin muu, mikä?

9. Minkälaiseen toimintaan
olet kiinnostunut
osallistumaan Lapessa?
1) Virkistystoiminta (askarte-

lu- tai erilaiset toimintapäivät,
kahvitteluhetket)
2) Vaikuttamistyö (kannanottojen
muotoilu, yhteydenotot päättäjiin, mielipidekirjoitukset)
3) Hallitustyöskentely
4) En mihinkään näistä

10. Minkälaista toimintaa
kaipaat Lapelta?
11. Mitä Lape merkitsee/
antaa sinulle ja miksi liityit
Lapeen?

Kiitos kun vastasit!
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Jos vastaanottajaa ei tavoiteta
pyydämme palauttamaan osoitteeseen
Lapsiperheiden Etujärjestö r.y.
Anne Liias
Sorvarintie 6
37830 VIIALA

Aluevastaavat

Aluevastaavat toimivat Lapsiperheiden Etujärjestön alueellisina yhteyshenkilöinä. Jos sinulla on ideoita tai toivomuksia, joita
haluaisit toteuttaa omalla alueellasi, ota yhteyttä oman paikkakuntasi vastaavaan.
Jos oma alueesi puuttuu listalta ja olisit itse halukas tarjoutumaan aluevastaavaksi, ota yhteyttä
aluetoiminnan yhteyshenkilöön.

Espoo

Kuopio

Rovaniemi

Janne Kylli
0400 904 414

Laura Hiltunen
040 564 8578

Roberta Fabritius
044 540 2727

Sanna Hamström
050 595 7410

Katja Koivistoinen
0400 808 329

Tiina Piha

koivistoinen.katja@gmail.com

tiina.piha@aopro.fi

Mäntsälä
Eija Hynninen

Johanna Harmainen

janne.kylli@kolumbus.fi

sannahamstrom@gmail.com
Etelä-Pirkanmaa

Susanna Saxberg-Tesmala
044 013 0801

sax.original@olen.to
Haapajärvi

Kaarina Torkkkola
040 836 7320

kaarina.torkkola@haapajarvi.fi
Haukipudas

Emilia Jääskeläinen

emilia_jii@yahoo.com
Helsinki

Reetta Holmberg
045 131 6563

reettanen@gmail.com
Joensuu
Aila Tuohi-Hirvonen
040 534 7153

a.tuohi@luukku.com
Kaarina

Katrin Ronkainen
0500 705 082

katrin-kristiina.ronkainen@pp.inet.fi
Kirkkonummi-Siuntio-Inkoo

Virpi Miettinen
050 366 9109

virpo@sci.fi

ljkallio@hotmail.com

rfabritius@gmail.com
Turku

Tyrnävä

050 593 9683

johanna.harmainen@gmail.com

Nurmijärvi
Virpi Korhonen

Johanna Happonen

eija.hynninen@pp.inet.fi

Vantaa

johanna.happonen@netti.fi

0400 697 973

virpi.m.korhonen@helsinki.fi
Pietarsaari

Anna-Maria Pokela
050 353 8911

ansku.pokela@multi.fi
Porvoo

Henrietta Janhonen
0500 887 383

henrietta.janhonen@hotmail.com
Sanna Hamström

050 595 7410
sannahamstrom@gmail.com
Raahe

Anna Pärkkä
044 022 7711

parkka@suomi24.fi
Ristiina

Tiina Tähtinen
040 412 0420

taehtiina@gmail.com

MUISTATHAN ILMOITTAA
MUUTTUNEET YHTEYSTIETOSI.

Ruotsinkielisten yhteyshenkilö
Henrietta Janhonen
0500 887 383

henrietta.janhonen@hotmail.com

Aluetoiminnan yhteyshenkilö
Janne Kylli
0400 904 414

janne.kylli@kolumbus.fi

