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Emilia Jääskeläinen,
jäsensihteeri Haukipudas
emilia_jii@yahoo.com

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

Vekaravintti
www.vekaravintti.fi
Yhteistyökumppanit tarjoavat
alennuksia tuotteistaan/palveluistaan Lape:n jäsenille. Katso
tarkemmat tiedot kotisivuiltamme http://lape.fi/fi/jasensivujasenedut.html
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Puheenjohtajan tervehdys

N

yt lama-aikaan olemme saaneet
harmillisesti todeta, kuinka edellisen laman vaikutukset tuntuvat lapsiperheissä vieläkin. Esimerkiksi opintotuen lapsikorotuksia ei nousukaudella
palautettu, eivätkä leikatut etuudet seuranneet yleisen hinta- ja palkkatason
nousua. Palveluista esimerkiksi äärettömän tärkeän kotiavun saamisesta taistellaan useimmissa kunnissa.

hyvin. Lapelta pyydetään säännöllisesti
lausuntoja ja kommentteja niin muista
yhdistyksistä ja virastoista kuin maan
suurimmista lehdistäkin.

Lapsiperheiden Etujärjestöä tarvitaan. Valitettavasti lama tuntuu
Lapessakin. Lapsiperheet-lehti kaipaa
kirjoittajia, jotta saisimme säännöllisesti toimitettua kaikille lapelaisille tämän
kouriintuntuvan vastineen toiminnalle niin tärkeästä jäsenmaksusta. Tämä
numero lähtee teille pääasiassa hallitusporukan käsin, ja on nyt aikaisempaa pienimuotoisempi infolehtinen,
toivottavasti kuitenkin vain väliaikaisesti. Myös aluevastaavia kaivataan joka
puolelle Suomea. Juuri aluevastaavat
ovat niitä, jotka omalla alueellaan tiedottavat Lapesta, järjestävät toimintaa
ja allekirjoittavat esimerkiksi mielipidekirjoitukset ja aloitteet yhdistyksen
edustajina saaden näin lisää painoarvoa
sanoilleen.

Ollaan aktiivisesti mukana, kun tehdään päätöksiä, jotka koskevat meidän
omaa arkeamme. Jokainen tavallamme:
Lapenkin toiminnassa voi olla mukana
juuri sen verran, sellaisella tavalla ja
sellaisessa asiassa, joka itselle tuntuu
hyvältä. Mitään pohjavaatimuksia aktiiveille ei ole, vaan kaikki ovat tervetulleita toimimaan. Jo yksistään se pieni
ele kerran vuodessa, että maksaa jäsenmaksun, mahdollistaa sen, että meillä on taloudellisia resursseja toimia ja
tuottaa esimerkiksi tämä Lapsiperheetlehti tai Lapen toimintaan perehdyttävä
Aktiivin opas.

Lapen sanalla nimittäin on painoarvoa. Tavallisen mattimeikäläisen korviin Lape on yhä usein tuntematon yhdistys, mutta päättäjien ja tiedotusvälineiden keskuudessa, tämä” lapsiperheiden ammattiliitto” tunnetaan jo erittäin
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Tässä lehdessä kerrotaan, että Lape
on mukana Kelan perhe-etuuksien asiantuntijaraadissa ja paikallistasolla lisäksi perheneuvostossa Haapajärvellä
ja työryhmässä Ristiinassa.

Vaikka edunvalvontatyö tuntuu toisinaan tuulimyllyjä vastaan taistelemiselta, työ kannattaa aina! Muutos vaatii
vain tekijöitä.
Anna Lanas-Nevala
Kolmen pikkutyttären äiti
Puheenjohtaja
Lapsiperheiden Etujärjestö ry
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Vuosikokouksessa
valittiin uusi hallitus

L

apen hallitukseen 2010 valittiin 17.4.
vuosikokouksessa seuraavat henkilöt: Vuosikokouksessa 17.4.2010 valittiin Lapen uusi hallitus, jonka puheenjohtajana jatkaa Anna Lanas-Nevala.
Varsinaisiksi hallitusjäseneksi valittiin
Roberta Fabritius, Sanna Hamström

(sihteeri), Johanna Happonen (varapuheenjohtaja), Henrietta Janhonen
(ruotsinkielisten yhteyshenkilö) ja
Emilia Jääskeläinen (jäsensihteeri,
verkkokaupan ylläpitäjä). Varajäseneksi
valittiin Laura Hiltunen (kotisivu-, palaute- ja uutiskirjevastaava). 

Lausunto Lasten Oikeuksien Tuki Ry:n
aloitteesta muuttaa isyyslakia

L

apsiperheiden Etujärjestö ry tukee
Lasten Oikeuksien Tuki ry:n aloitetta muuttaa isyyslakia. Yhdistyksemme
viittaa kannanotossaan Unicefin lausuntoon http://www.unicef.fi/lausunto-141009.
YK:n Lapsen oikeuksien sopimus
hyväksyttiin Suomessa 20.6.1991. Tämä
tarkoittaa, että Suomi ratifioidessaan
kansainvälisen sopimuksen sitoutuu
muuttamaan kansallisen lainsäädäntönsä vastaamaan sopimuksen mukaista kansainvälistä lainsäädäntöä. Tämä
ei ole toteutunut isyyslain kohdalla.
YK:n Lapsen oikeuksien komitean yksiselitteisenä kantana on aina
turvata lapsen oikeus vanhempiinsa.
Komitea on myös selkeästi todennut,
että lapsen tulee saada tietää alkuperänsä. Geneettisen alkuperän tunteminen on oleellista lapsen identiteetin
muodostumisen kannalta samoin kuin
hoidettaessa mahdollisia perinnöllisiä
sairauksia.
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Lapsiperheiden Etujärjestö ry katsoo, että YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 7 artiklan mukainen lapsen oikeus tuntea vanhempansa ja olla
heidän hoidettavanaan pitää ulottaa
koskemaan myös lapsen ja hänen toisen biologisen vanhempansa (ns. etävanhempansa) muodostamaa perhettä. Uudessa laissa pitäisikin kiinnittää
erityistä huomiota lain sanamuotoihin
niin, että esim. vanhempien omavaltaiset ratkaisut suhteessa lapseen jäisivät
mahdollisimman vähälle.
Yhdistyksemme toivoo, että uudessa laissa huomioidaan riittävän yksilöidysti tilanteet, joissa lapsi on vielä
niin pieni, että hän ei ole ehtinyt solmia kunnollista suhdetta etävanhempaansa. Lapselle tulisi uudessa laissa
taata oikeus tuntea molemmat biologiset vanhempansa lainsäädännön ja
viranomaisohjeitten kautta.

isyyden selvittämistä ja vahvistamista
viranomaisteitse. Vanhempien välirikko lapsen siittämisen jälkeen ei saisi
vaikuttaa siihen, saadaanko lapsen biologinen isyys vahvistettua vai ei.
Lapsen edun käsite on haasteellinen, ja sen sisällöstä on suomalaisten
viranomaisten kesken hyvin ristiriitaisia tulkintoja. YK:n Lapsen oikeuksien
komitea tulkitsee lapsen edun käsitettä
artiklan 7 yhteydessä yksiselitteisesti.
Yhdistyksemme katsoo, että uutta
isyyslakia valmistellessa olisi syytä tutustua huolella ja asiantuntijoita hyväksi käyttäen ko. artiklan lapsen edun käsitteeseen. (Implementation Handbook
for the Convention on the rights of the
Child, 2007, s. 107). 
Anna Lepistö
Lapsiperheiden Etujärjestö ry

Lapsen isällä tulisi äidin ja lapsen
itsensä ohella olla oikeus hakea lapsen
Lapsiperheet | lape.fi

Kannanotto 10.6.2010:
Tulevaisuuden työvoima unohtui
verojärjestelmäuudistuksesta

U

nohtuiko tulevaisuuden työvoima ja veronmaksajat alivaltiosihteeri Martti Hetemäen johtamalta työryhmältä, joka arvioi verojärjestelmän
uudistamistarpeita? Lapsiperheiden
Etujärjestö ry on huolissaan siitä, että
laskelmat välillisten ja tuloverojen yhteisvaikutuksista lapsiperheisiin puuttuvat kokonaan.
Lapset eivät lisää kotitalouden veronmaksukykyä. Julkistalouden rahoituspohjan kestävyys on sen sijaan riippuvainen siitä, onko perheillä varaa lapsiin. Erityisesti ensimmäisen lapsen ja
kahta useampien lasten saanti lisää toimeentulohaasteita. Lapsiperhevaiheessa
olevat kotitaloudet kasvattavat tulevaisuuden työvoiman ja pitävät isoa osaa
elinkeinoelämän rattaista pyörimässä.
Lapsiperheiden Etujärjestö ry katsoo,
että verolinjauksia on välttämätöntä
tarkastella myös siitä näkökulmasta,
miten ne vaikuttavat lasten saanti- ja
hoitoedellytyksiin.

Avoimet
tehtävät

O

letko Sinä kiinnostunut toimimaan lapsiperheiden arjen parantamiseksi yhdessä muiden lapelaisten
kanssa?
Lapsiperheiden Etujärjestö toimii
täysin vapaaehtoisten voimin. Tärkeän
edunvalvontatyön lisäksi yhdistykselle
ovat kultaakin arvokkaampia vapaaehtoiset toimijat, jotka pyörittävät yhdistyksen perustoimintoja.
Lapsiperheet | lape.fi

Lapsiperheiden suuret perushankinnat ajoittuvat vaiheisiin, jolloin perheen
koko kasvaa. Lasten tilantarve edellyttää
isompia asuntoja ja yleensä myös isomman auton. Lapset lisäävät tavanomaisten
kulutusmenojen lisäksi myös asumisen
ja liikenteen käyttömenoja. Painopisteen
siirtyessä välilliseen verotukseen kotitalouksien verottaminen lapsista kasvaa
kulutusmenojen ja tuloverojen progression kautta. Lapsiperheiden Etujärjestön
mielestä lapsiperheiden paisuvaa verokuormaa, joka johtuu asunnon ja auton
suurentamisesta sekä kulutus- ja käyttömenojen kasvusta, tulee keventää. Tämä
tulisi tapahtua suoraan verosta tehtävin
lapsivähennyksin ja valinnaisella perheverotuksella.
Jos välillisen verotuksen ja tuloverotuksen yhteisvaikutusta lapsiperheisiin ei osata ottaa huomioon, saattaa se osaltaan heikentää tulevaisuuden kasvua ja lisätä lapsiköyhyyttä.
Syrjäytyminen lisää väistämättä kus-

Lapsiperheiden Etujärjestössä
vapaehtoisena toimiva jäsen saa:

• perehdytyksen tehtävään
• tilaisuuden oppia uutta
• tietotaitoa, jota voi hyödyntää
vaikka työelämässä
• kokemusta, josta voi olla hyötyä
työnhaussa
• työtodistuksen tyyppisen todistuksen toiminnasta Lapessa
• mielenkiintoista tekemistä ja tilaisuuden toimia yhdessä muiden aktiivisten aikuisten kanssa

tannuksia. Yhteiskunta voi menettää
sekä lasten tulevat työpanokset, että
esteeksi muodostuneet verosummat.
Lapsiperheiden Etujärjestön mielestä
julkishallinnon käytössä olevia laskentajärjestelmiä tulee kehittää siten, että
välillisen verotuksen ja tuloverotuksen
yhteisvaikutuksista voidaan esittää lapsiperheisiin kohdistuvat vaikutukset.
Lisäksi tulee erikseen selvittää näiden
lapsivaikutukset. Nämä tulisi esittää verotusta koskevien hallitusten esitysten
yksityiskohtaisissa perusteluissa. 

Lisätietoja:
Anna Lanas-Nevala
Puheenjohtaja
Lapsiperheiden Etujärjestö ry
anna.lanas@gmail.com
p.044 317 1282
Matti Sillanpää
3+ tiimi
mjs@pcuf.fi

Tällä hetkellä Lapessa haetaan
vapaaehtoisia toimijoita
seuraaviin tehtäviin:

• Aluetoiminnan yhteyshenkilöä
• Taittajaa Lapsiperheet-lehdelle
• Jutun kirjoittajia ja avustajia lehden tekoon
• Uusia aluevastaavia ympäri maata

Jos aktiivinen toiminta kiinnostaa, ota
rohkeasti yhteyttä! Sinulle löytyy varmasti tehtäviä. 

Yhteydenotot:
Anna Lanas-Nevala, p. 044 317 1282, anna.lanas@gmail.com
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Lapsiperheaktiivien kuulumisia
L

ape sai kutsun Kelan perhe-etuuksien asiakasraadin jäseneksi. Raadin
tarkoituksena on vahvistaa asiakas- ja
käyttäjänäkökulmaa sekä ihmisläheistä
asiakaspalvelua. Raadin tarkoituksena
on kehittää lapsilisää, äitiysavustusta,
adoptiotukea, lastenhoidon tukea sekä
vanhempainpäivärahaa. Raadin toimintakausi on 1.1.2010 – 31.12.2011.
Hallitus valitsi Lapen edustajaksi Sanna
Hamströmin ja varajäseneksi Henrietta
Janhosen.
Haapajärvellä tarkistettiin maaliskuussa 2010 sivistyspalvelujen alaisuudessa olevien yksiköiden asiakasmaksuja. Haapajärven aluevastaava Kaarina
Torkkola esitti, että uimahallin uuden
perhelipun määritelmä kaksi aikuista ja kaksi 7-15 vuotiasta lasta muutetaan koskemaan myös yhtä aikuista
ja kolmea lasta. Tämä parantaa moni-
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lapsisten perheiden mahdollisuuksia
käyttää uimahallin palveluja. Samalla
hyväksyttiin myös Kaarinan ehdotus
siitä, että lasten kotihoidon tukea saavat
pääsevät uimahallissa alimpaan maksuluokkaan. Uudet etuudet tulevat voimaan 1.8.2010 alkaen.
Ristiinan aluevastaava Tiina
Tähtinen edustaa Lapea kunnassa
käynnissä olevassa hankkeessa jossa
kehitetään lapsiperheiden hyvinvointia ja palveluita. Kyseessä on työryhmä, joka miettii, kehittää ja laittaa alulle
asioita. Mukana hankkeessa ovat myös
kunnan ja seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö. Työryhmän pohdittavana ovat
mm. kotipalvelun saaminen lapsiperheille, avoin päiväkoti ja kunnassa kevään aikana käynnistynyt selvitystyö
kuntalisästä. Lisäksi tavoitteena on tuoda esiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin

huomioonottaminen kaikessa päätöksenteossa.
Salon aluevastaava Elina Seitz järjesti maaliskuussa jo perinteeksi muodostuneen vaihtotorin Salon perhekeskuksessa. Tapahtumaan osallistui
50-60 kävijää kolmen tunnin aikana.
Vaihtotorin ideana on, että paikalle
saa tuoda tullessaan ja viedä mennessään ehjiä, puhtaita ja käyttökelpoisia lasten ja aikuisten vaatteita, leluja, kirjoja, kenkiä, kodintarvikkeita ja
niin edelleen. Ylijääneet tavarat luovutetaan tapahtuman jälkeen hyväntekeväisyyteen. Tällä kertaa lähinnä
Viroon lähti 10 säkillistä vaatetta ja
paikalliseen vastaanottokeskukseen
säkillinen vauvanvaatteita. Seuraava
vaihtotori järjestetään syksyllä, Elina
tiedottaa ajankohdasta Lapen keskustelupalstalla. 
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Jäsenedut
Yritys

Yhteystiedot

Jäsenedut

Tuotteet / Palvelut

Leikkien.fi

www.leikkien.fi
(verkkokauppa)

10 %, ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin

opettavaiset lelut

Vauvatar

www.babyshop.fi
(verkkokauppa)

10 %

lastentarvikkeet

Condiana

www.condiana.fi
(verkkokauppa)

10 %

puulelut

Hobbyhouse
Rita

www.hobbyhouse.fi
(verkkokauppa)

15 %,ei koske poisto- tai tarjoustuotteita

askartelu

Lemonkids

www.lemonkids.fi
(verkkokauppa)

15 %

äitiys- ja lastenvaattet, -tarvikkeet ja
lelut

Mammaksi

www.mammaksi.fi
(verkkokauppa)

15 %

raskaus- ja synnytystuotteet

Taidekehystämö
Hyvärinen

www.taidehyvarinen.fi
(Rovaniemi)

10 % normaalihintaisista taide- ja
askartelutuotteista, ei koske tauluja,
kehystyksiä, kankaanpainotuotteita
tai tiffanytuotteita

taide ja askartelu

Art Of Music

www.artofmusic.fi
(Espoo)

10 %

musiikinopetus

LeluTalo

www.lelutalo.fi
(verkkokauppa)

5%

lelut

Pinjata

www.pinjata.fi
(verkkokauppa)

10 % tuotteista, kun tilattujen tuotteiden loppusumma vähintään 25€

juhlat, lahjat

Vauvatavara.net

www.vauvatavara.net
(verkkokauppa)

5€ norm.hint. rattaista, turvaistuimista ja turvakaukaloista sekä
15€ norm.hint. lastenvaunuista

lastentarvikkeet

Vekaravintti

www.vekaravintti.fi
(Tuusula, kauppa ja verkkokauppa)

10 %

äitiys- ja vauvatuotteita

Iriall

www.iriall.fi
(Lahelan palvelupiste ja
verkkokauppa)

20 % verkkokaupan tuotteista ja
10 % hoidoista/hoitolahjakorteista

korut ja kauneudenhoito

Bambolino

www.bambolino.fi
(verkkokauppa)

10 % kaikista normaalihintaisista
tuotteista

lasten kenkiä
Italiasta ja
Ranskasta

www.peikonpoika.fi
(verkkokauppa)

10 % alennuksen saa vuoden 2010
loppuun saakka kaikista tuotteista
lukuunottamatta ale-tuotteita sekä
lahjakortteja

kortteja, käsityötarvikkeita, lahjatavaroita, ym.

Peikonpoika
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Jos vastaanottajaa ei tavoiteta
pyydämme palauttamaan osoitteeseen
Lapsiperheiden etujärjestö r.y.
anne liias
kiertotie 11 a 2

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.

Ruotsinkielisten yhteyshenkilöHenrietta Janhonen
0500 887 383
henrietta.janhonen@hotmail.com

Järvenpää-Tuusula
Irina Havinmaa
050 555 8088
irina.havinmaa@gmail.com

Pietarsaari
Anna-Maria Pokela
050 353 8911
ansku.pokela@multi.fi

Espoo
Janne Kylli
0400 904 414
janne.kylli@kolumbus.fi

Kaarina
Katrin Ronkainen
0500 705 082
katrin-kristiina.ronkainen@pp.inet.fi

Pori
Helena Vuontio
050 405 8855
helena.vuontio@luukku.com

Etelä-Pirkanmaa
Susanna Saxberg-Tesmala
044 013 0801
sax.original@olen.to

Kauhava-Lapua
Sari Salomaa
050 588 6960
sari.salomaa@nic.fi

Porvoo
Henrietta Janhonen
0500 887 383
henrietta.janhonen@hotmail.com

Haapajärvi
Kaarina Torkkkola
040 836 7320
kaarina.torkkola@haapajarvi.fi

Kempele
Anna Lanas-Nevala
044 317 1282
anna.lanas@googlemail.com

Sanna Hamström
050 595 7410
sannahamstrom@gmail.com

Haukipudas
Emilia Jääskeläinen
emilia_jii@yahoo.com

Johanna Harmainen
johanna.harmainen@gmail.com

Helsinki
Salla Sieranen
044 074 5850
salla.sieranen@gmail.com
Reetta Holmberg
045 131 6563
reettanen@gmail.com
Ilmajoki
Anne Saari
040 542 4826
anne.saari@netikka.fi
Joensuu
Aila Tuohi-Hirvonen
040 534 7153
a.tuohi@luukku.com
Jyväskylä
Eila Pitkänen
050 491 5419
epitkanen@gmail.com

Kirkkonummi-Siuntio-Inkoo
Virpi Miettinen
050 366 9109
virpo@sci.fi
Kuopio
Laura Hiltunen
040 564 8578
ljkallio@hotmail.com
Katja Koivistoinen
0400 808 329
koivistoinen.katja@gmail.com
Mäntsälä
Eija Hynninen
050 593 9683
eija.hynninen@pp.inet.fi
Nurmijärvi
Virpi Korhonen
0400 697 973
virpi.m.korhonen@helsinki.fi
MUISTATHAN ILMOITTAA
MUUTTUNEET YHTEYSTIETOSI ALUEVASTAAVIEN YHTEYSHENKILÖLLE.

Raahe
Anna Pärkkä
044 022 7711
parkka@suomi24.fi
Ristiina
Tiina Tähtinen
040 412 0420
taehtiina@gmail.com
Rovaniemi
Roberta Fabritius
044 540 2727
rfabritius@gmail.com
Salo
Elina Seitz
041 437 2423
elinaseitz@gmail.com
Turku
Tiina Piha
tiina.piha@aopro.fi
Vantaa
Johanna Happonen
johanna.happonen@netti.fi

