TIESITKÖ, että Sateenkaariperheet ry
järjestää monipuolista perhevalmennusta perheenlisäystä suunnitteleville ja lasta odottaville sekä pienten
vauvojen vanhemmille?

TERVETULOA mukaan saamaan tietoa
ja tapaamaan vertaisia!

Sateenkaariperheet ry on vuonna 1997
perustettu lastensuojelu- ja perhejärjestö.
Se toimii Suomen sateenkaariperheiden
lasten ja vanhempien sekä perhettä suunnittelevien ja vanhemmuudesta kiinnostuneiden ihmisten kontaktifoorumina,
vertaistuen tarjoajana, oikeuksien puolustajana, tiedonvälittäjänä ja edunvalvojana
sekä perheiden kanssa työskentelevien
ammattilaisten kouluttajana.

Koulutusta –
Perheleirejä –
Neuvontaa – Edunvalvontaa –
Tapaamisia ja ryhmiä –
Perhevalmennusta –
Keskustelufoorumi
Sateenkaariperheet ry toimii valtakunnallisesti, ja tekee yhteistyötä muiden perhe-, lastensuojelu- ja ihmisoikeusjärjestöjen kanssa.
Järjestö on Lastensuojelun Keskusliiton sekä
Setan jäsen.

info@sateenkaariperheet.fi
Puh. 050 321 0048
Lue lisää, ota yhteyttä ja
liity jäseneksi nettisivuilla:

www.sateenkaariperheet.fi

Perheitä
sateenkaaren
väreissä

Tykkää meistä
myös Facebookissa!
Facebook.com/sateenkaariperheet ry

Perheitä sateenkaaren väreissä
Sateenkaariperheillä tarkoitetaan lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.
Erilaisten sateenkaariperheiden kirjo on laaja,
perheitä perustetaan monella eri tavalla ja perhetilanteet ovat keskenään hyvin erilaisia.
Suurta osaa sateenkaariperheistä yhdistää
se, että ne ovat lähes näkymättömiä niin lainsäädännössä, tilastoissa kuin esimerkiksi lastenkulttuurissakin. Osa sateenkaariperheistä
on muodoltaan epätyypillisiä, koska seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten perhe-elämää ohjaavia kulttuurisia tapoja ja kirjoittamattomia sääntöjä on hyvin
vähän. Perhe saatetaan esimerkiksi perustaa
yhdessä parhaan ystävän kanssa, tai lapsella
voi olla alusta asti suunnitellusti useampia
kuin kaksi vanhempaa.

Jokaisella perhemuodolla on omat haasteensa ja omat vahvuutensa, mutta tutkimusten
mukaan esimerkiksi kahden äidin perheessä
elävät lapset voivat keskimäärin yhtä hyvin ja
yhtä huonosti kuin äidin ja isän perheessä elävät lapset. Myös vanhemmuuden pulmat ja
ilot ovat sateenkaariperheissä pitkälti samanlaisia kuin muissakin perheissä.Kulttuurinen
hetero-oletus, perheeseen ja sukupuoleen liittyvät normit ja yleinen asenneilmapiiri vaikuttavat kuitenkin perheen kohtaamisiin, ja lainsäädännön puutteet monimutkaistavat arkea.

teleminen on vielä kesken. Läheisetkin voivat
tarvita ulkopuolista apua omassa prosessissaan ennen kuin pystyvät olemaan tukena sateenkaariperheen lapsille ja aikuisille.

Kaikki perheet tarvitsevat tukea

Lapsen näkökulmasta oma perhe on tavallinen, ja muiden perheet mielenkiintoisia. Jokaisella lapsella on oikeus siihen, että hänen perhettään kohdellaan yhdenvertaisesti muiden
perheiden kanssa. Lapsen perheen kyseenalaistaminen loukkaa sekä lasta että hänen
vanhempiaan, ja voi aiheuttaa turvattomuutta.
Ei ole lapsen etu, jos vanhemmat arastelevat
hakeutua palveluiden piiriin, koska pelkäävät
asiatonta kohtelua tai syrjintää.

Joskus sateenkaariperheen lähisukulaisilla,
tuttavilla tai viranomaisilla on vaikeuksia tunnistaa ja hyväksyä perhettä sellaisena kuin se
on. Kysymys voi olla asenteista, ajattelemattomuudesta, tiedon puutteesta tai siitä, että uuden asian tai sen herättämien tunteiden käsit-

Perheiden ja lasten kanssa työskentelevien
ammatillinen koulutus antaa harvoin eväitä
sateenkaariperheiden kohtaamiseen. Sateenkaariperheet ry pyrkii paikkaamaan tätä aukkoa muun muassa vaikuttamalla koulutussisältöihin ja tarjoamalla täydennyskoulutusta.

