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Ainutlaatuinen kaksosten ja kolmosten karnevaalitapahtuma Linnanmäellä 13.6
Suomen Monikkoperheet ry (kaksosten, kolmosten ja nelosten perheiden järjestö) juhlii
tänä vuonna 20-vuotista toimintaansa. Juhlavuoden päätapahtuma Kaksosten ja
kolmosten karnevaalit järjestetään Helsingissä Linnanmäellä lauantaina 13.6.2015 klo 1317. Tapahtuma on ensimmäinen näin suuri valtakunnallinen monikkoperheiden ja aikuisten
monikkojen yhteiskokoontuminen Suomessa.
Linnanmäelle kokoontuu yli 400 monikkoperhettä ympäri Suomea. Yhteensä paikalla on
noin 2000 monikkoperheenjäsentä.
Kaksosten, kolmosten tai nelosten syntymä perheeseen on elämän eteen tuoma tilanne,
johon perheet eivät ole voineet etukäteen varautua. Lasten synnyttyä perheet kokevat
vanhemmuudessaan palkitsevimpana lasten yhtäaikaisen kehityksen seuraamisen. Suurta
iloa tuottaa myös se, että lapsilla on aina kaveri lähellä. Haasteellisimmaksi vanhemmat
kokevat useimmin lasten perushoidon määrän.
Suomen Monikkoperheet ry haluaa juhlavuotensa kunniaksi tarjota kaksoset, kolmoset tai
neloset saaneille perheille mahdollisuuden tavata toisiaan iloisissa tunnelmissa. Tämä
tavoite näyttää toteutuvan ainutlaatuisen hyvin, sillä tapahtuman suosio on yllättänyt
järjestäjät.
-

Monikkoperheessä ilotkin tulevat moninkertaisena ja tästä haluamme yhdessä nauttia ja
tuoda tätä iloa esiin. Perheet tarvitsevat jaksamisensa tueksi myönteisiä asioita kuten
keskinäisiä tapaamisia. Tämä juhla mahdollistaa sen, Suomen Monikkoperheet ry:n
toiminnanjohtaja Ulla Kumpula toteaa.

Ohjelmassa on muun muassa Suomen ennätys -monikkokokoontuminen. Kaikki kaksoset,
kolmoset ja neloset kokoontuvat Estradi-lavan eteen klo 14.
Karnevaaleille ovat
tervetulleita kaikki monikkolapset sekä heidän perheensä ja läheisensä, siis myös aikuiset
kaksoset, kolmoset ja neloset.
Toimituksille tiedoksi:
Median edustajat ovat tervetulleita tapahtumaan paikan päälle. Median materiaalipaketin
saa Linnanmäen Poukama-tilan infopisteestä. Haastattelupyynnöt toivotaan etukäteen.
Voitte myös tiedustella etukäteen monikkoperhettä tai tapahtuman suojelijaa, Väestöliiton
puheenjohtaja, kaksosten äiti Maria Kaisa Aulaa haastateltavaksi.
Lisätiedot:
 Toiminnanjohtaja Ulla Kumpula, p. 050 3280730, toiminnanjohtaja@suomenmonikkoperheet.fi
(järjestön historia, monikkovanhemmuus, nuoruusikäiset monikkolapset, monikkous aikuisuudessa,
Monimuotoiset perheet - verkosto, ei tavoitettavissa ma 8.6)
 Vapaaehtoistoiminnan
koordinaattori.
Raisa
Ojaluoto,
p.
045
882
5383
koordinaattori@suomenmonikkoperheet.fi
(karnevaalit, tapahtuman järjestäminen yhdessä vapaaehtoisten kanssa, pienten monikkolasten vanhempien
vertaistuki, alueellinen monikkoperheyhdistystoiminta, ei ma 8.6)
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 Järjestösihteeri Tiina Matala, p. 050 435 9004, jarjestosihteeri@suomenmonikkoperheet.fi
(alueellinen monikkoperheyhdistystoiminta, Poukama-seminaari tilan näyttely, ei ma 8.6)
 Puheenjohtaja Piia Luikku, 043 82 42 808, (paikalla ma 8.6)

Karnevaalien ohjelma Linnanmäellä
Klo 13.15 Karnevaalivieraiden saapuminen Linnanmäen pääportille Tivolikuja 1, Helsinki
(Alppilan puoli). Jaamme osallistujatarrat, käsiohjelmat, tuotekassit ja etukäteen ostetut
hupirannekkeet osallistujille.
Klo 14.00 Suomen ennätys -monikkokokoontuminen. Kaikki kaksoset, kolmoset ja neloset
kokoontuvat Estradi-lavan eteen. Lavalla menomusiikkia.
Klo 13-17 Poukama-seminaaritilan ovet avoinna karnevaalivieraille.
-THL:n Oikeusgenetiikkayksikkö, kaksosten/monikkolasten identtisyyden testaaminen.
-mahdollisuus esittää kysymyksiä kaksostutkija Jaakko Kapriolle, Helsingin yliopisto
-valokuvausmahdollisuus
-askartelupiste lapsille
-Suomen Monikkoperheet ry:n infopiste ym.
Klo 13-17 Kakkukahvitus Kahvila Carccilassa 700:lle (Lyyti-järjestelmän kautta)
ensimmäiseksi ilmoittautuneelle. Kahvitukseen pääsee näyttämällä ilmoittautujan
sähköpostiin tulleen tilausvahvistuksen, jossa maininta kahvituksesta.
Klo 17.00 Virallinen karnevaaliohjelma päättyy. Linnanmäki on avoinna klo 21.00 saakka.
Linnanmäki on karnevaalipäivänä 13.6 avoinna kaikille.
Tapahtuman lisätiedot ja tarkemmat yksityiskohdat:
www.suomenmonikkoperheet.fi tai Facebookissa Kaksosten ja kolmosten karnevaalit
Suomen Monikkoperheet ry 20 vuotta
Suomen Monikkoperheet ry on Suomessa toimivien alueellisten monikkoperheyhdistysten
valtakunnallinen kattojärjestö. Toiminnan päätavoitteita ovat monikkoperhetiedon jakaminen,
edunvalvonta ja vertaistuki. Järjestön päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Suomessa toimii
vapaaehtoisvoimin 18 alueellista monikkoperheyhdistystä, jotka järjestävät tapahtumia ja toimintaa
jäsenistölleen omalla toimialueellaan. Järjestö juhlii tänä vuonna 20-vuotista toimintaansa teemalla
Moninkertainen onni – Suomen Monikkoperheet ry 20 vuotta. Juhlavuottaan järjestö on jo
juhlistanut mm. julkistamalla uuden maksuttoman sähköisen Kohti nuoruusikää useamman
samanikäisen kanssa – oppaan helmikuussa ja uudet verkkosivut www.suomenmonikkoperheet.fi
toukokuussa.
Monikkoperheet
Monikkoperheellä tarkoitetaan perhettä, johon syntyy kerralla kaksi tai sitä useampi lapsi.
Perheessä on usein ennestään lapsi tai lapsia. Suomessa syntyy vuosittain kaksoset noin 800
perheeseen ja kolmoset noin 10 perheeseen. Neloset on syntynyt viimeksi vuonna 2014 (sitä
ennen 1994) ja viitoset 1977. Monisikiösynnytysten määrä kaikista synnytyksistä on noin 1,4 %.
Kaksosista kolmasosa on perimältään identtisiä.
_____________________________________________________________________________________
Suomen Monikkoperheet ry
Ilmarisenkatu 17 A
40100 Jyväskylä
p. 050 435 9004
toimisto@suomenmonikkoperheet.fi
www.suomenmonikkoperheet.fi
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