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Köyhyys on lastemme arjessa
H

allitus on istunut nyt vajaat puoli vuotta. Ehdotuksia siitä, tästä ja tuosta on tullut: ainoa,
mitä tähän mennessä on saatu aikaiseksi, on paha mieli.
Monet hallituksen ajamista asioista kurjistavat lapsiperheitä ja erityisesti yhden vanhemman
perheitä. Suomalainen köyhyys on tutkimusten mukaan pitkittynyt ja syventynyt 90- luvulta lähtien. Noihin aikoihin yksinhuoltajat olivat muita
äitejä useammin töissä ja he pärjäsivät muuhun
lapsiperheväestöön nähden kohtuullisesti. Tänä
päivänä tilanne on toisin, vaikka työllistyminen
olisi paras tapa nostaa yksinhuoltajaperheet pois
köyhyydestä. Siihen ei kuitenkaan haluta panostaa ja esimerkiksi päivähoito-oikeuden rajoittaminen hankaloittaa työn löytymistä entisestään.
Tänä päivänä yksinhuoltajilla menee huomattavasti muuta lapsiperheväestöä huonommin eikä
kahden vanhemman lapsiperheilläkään mene
hyvin. Professori Mia Hakovirran mukaan (Turun
yliopisto) joka kymmenes suomalaislapsi elää köyhyydessä. Köyhyyteen liittyy monia ennakkoluuloja kuten laiskuus, saamattomuus ja passiivisuus. Köyhyys nähdään köyhien omana vikana,
vähän samaan tapaan kuin masennus sairastuneen omana laiskuutena. ”Niskasta kiinni ja lenkille”, ”kyllä tekevälle töitä löytyy” ja muuta yhtä kannustavaa tekstiä tulee helposti läheisiltäkin
ihmisiltä.
Tämä aiheuttaa sitten sen, että ihmiset eivät halua hakea apua. THL:n tutkimuksen mukaan
liki 100 000 suomalaista ei hae toimeentulotukea, vaikka olisi siihen oikeutettu. Toki osalla syynä on se, ettei tukea osata hakea. Kuitenkin toimeentulotuella voidaan ehkäistä huomattavasti
isommat kustannukset. Muutama satanen toimeentulotukea voi ehkäistä pikavippikierteen tai
estää häädön.
Avioero on helposti sellainen tilanne, missä talous ja jaksaminen molemmat romahtavat. Ei
osata tai yksinkertaisesti jakseta laskettaa oikeuksia asumistukeen tai pienempään päivähoitomaksuun. Ei tiedetä, että kunnallisista maksuista, kuten päivähoito- tai iltapäiväkerhomaksusta,
voi hakea tilapäistäkin vapautusta toiminnasta vastaavalta lautakunnalta. Syyn ei tarvitse olla
virallinen pienituloisuus, vaan esimerkiksi avioeron kerrannaisvaikutukset, kuten muutto ja perustarvikkeiden hankinta, voivat riittää perusteluksi parin kuukauden vapautuksesta.
Lautakunta tai muu kunnan päättävä elin voi myös antaa anteeksi rästissä olevat päivähoitomaksut, varsinkin, jos ne johtuvat siitä, ettei ole ajoissa, syystä tai toisesta, haettu pienempää
maksua. Istuessani kotikuntani sivistyslautakunnassa, liki joka kokouksessa oli näitä hakemuksia käsittelyssä. Ikävä kyllä, useimmiten vasta sitten, kun niitä oli jo useamman kuukauden tai
jopa vuosien ajalta perinnässä. Hakemuksen oli usein kirjoittanut henkilön sosiaalityöntekijä eli
ihmiset eivät tosiaan tienneet, että olisivat voineet huomattavasti aiemmin itse helpottaa edes
noilta osin arkeaan.
Liiton työntekijöiltä, niin aluekoordinaattoreilta kuin toiminnanjohtajaltakin, saa apua ja tukea näihinkin asioihin. Jos tuntuu, että talous kaatuu päälle eikä itse enää tiedä, mistä lähtisi
liikkeelle, kannattaa ottaa heihin yhteyttä. He osaavat täyttää lomakkeet ja neuvoa, mistä tukea
kannattaa lähteä lisäksi kyselemään.
Susanna Kavonius
puheenjohtaja
m u u t t u v a p e r h e 4/2015
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YVPL:n kannanotto
hallituksen leikkauksiin

Perheiden palveluihin panostaminen on tehokas säästökeino
Mm. selvitysmies Anders Borg ohjeisti Suomea
keväällä 2015 tehdyssä selvityksessään välttämään
leikkauksia ja panostamaan infrastruktuuriin.
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n mukaan on aika panostaa
lasten hoivajärjestelmien kehittämiseen vastaamaan nykyistä työelämää. Tämä on erityisen tärkeää yksinhuoltajien työllistymisen kannalta. Näiden perheiden työttömyysaste on kaksi kertaa suurempi
kuin yleinen työttömyysaste, vaikka tutkimusten mukaan työmotivaatio olisi suurempi kuin muulla väestöllä. Hallitusohjelman mukaan
kauppojen aukioloajat vapautetaan kokonaan. Tämä lisää työn tekemistä epätyypillisenä työaikana entisestään. Erityisesti yksinhuoltajan on haastavaa yhdistää perhettä ja epätyypillistä työaikaa. Sen
vuoksi pidämme tärkeänä, että:
• Kuntien kotipalvelut saadaan vastaamaan uutta sosiaalihuoltolakia
• Päivähoidon subjektiivisen oikeuden rajaukset perutaan
• Päivähoidon ryhmäkokojen pienentäminen toteutetaan
• Pienille koululaisille säädetään oikeus vuoropäivähoitoon

Muuttuva Perhe
Julkaisija: Yhden Vanhemman Perheiden
Liitto ry
Allergiatalo, Paciuksenkatu 19
00270 HELSINKI
etunimi.sukunimi@yvpl.fi
Päätoimittaja
Puheenjohtaja Susanna Kavonius
Toimitussihteeri
Toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo
p. 040 351 5355
Toimistosihteeri Johanna Ikävalko
p. 040 1863420
Länsi-Suomen aluekoordinaattori
Teija Hallbäck-Vainikka
Sepänkatu 3, 20700 Turku
p. 040 541 5294
Pohjois-Suomen aluekoordinaattori
Ulla Sauvola
Isokatu 47, 90100 Oulu
p. 050 342 2185
Itä-Suomen aluekoordinaattori
Mervi Hakkarainen
Teletie 4-6 E, 70600 Kuopio
p. 0400 441 708
Ma järjestösihteeri p. 040 774 9660
Uudenmaan aluekoordinaattori
Terhi Rapeli 040 186 3421
Taitto: Lieska-Tuotanto Oy
Painopaikka: Kirjapaino Uusimaa
Ilmoitushinnat: 2 e/pmm
Muuttuva Perhe aineistot 1/2016 9.2.2016

• Eritystarpeisten lasten aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään tarpeiden mukaisesti
• Päivähoitomaksuja ei koroteta, ainakaan pienituloisilla perheillä
(Esimerkiksi vuonna 2013 yhden vanhemman perhe, jossa on kaksi
lasta (alle 14-vuotias ja 15-17-vuotias) käytettävissä olevien tulojen
köyhyysraja oli 25 670 euroa vuodessa, eli 2 139 euroa kuukaudessa (Tilastokeskus, Tulonjakotilasto 2014).
• Asumistukea eikä työttömyysturvaa ei leikata
• Terveyden ja sairaanhoidon maksut ovat jo Euroopan korkeimpia,
niitä ei enää koroteta
Ennaltaehkäisevien toimien on todettu vähentävän kallista lastensuojelun laitoshoitoa, joka nykyisin maksaa veronmaksajille vajaa
800 miljoonaa euroa.
Islanti nousi nopeasti taloudellisista haasteista mm. panostamalla
sosiaaliturvaan. Suomi suunnittelee tekevänsä päinvastoin. (Hannu
Uusitalo, Islanti nousi talouskriisistä jakamalla varoja uudestaan, Helsingin Sanomat 19.8.2015). Miksi?
Heljä Sairisalo
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LeiVertaisjryhmämal
a jatkaa
l
e
ntoaan
li osaksi YVPL:n perustoimintaa
"Ruu asuu emonsa kanssa
viidakossa. Ruu ja Ruun
emo oleskelevat lauman
kanssa ja laumassa on paljon
tärkeitä leijonia, mutta Ruun
isä ei asu heidän kanssaan.
Isä asuu naapurilaumassa
joen toisella puolella. Ruu
on nähnyt isän vain joskus
pienenä..."

N

4

äin alkaa Leija-hankkeessa kirjoitettu Ruun tarina. Vuosina
2012-2014 toteutetussa hankkeessa
kehitettiin Leija- vertaisryhmän malli
lastaan yksin kasvattaville vanhemmille ja heidän lapsilleen. Leija-toiminta on juurtunut osaksi YVPL:n
perustoimintaa, ja tänä vuonna Leija-ryhmä järjestettiin heinäkuussa
Hyvinvointilomat ry:n tuetulla lomalla Ikaalisten kylpylässä. Tällä hetkellä
äitien ryhmä on käynnissä Helsingissä. Leija-toiminta on ollut esillä Varhaiskasvatusmessuilla, Valtakunnallisilla Neuvolapäivillä ja Mielenterveysmessuilla.
YVPL:n järjestämän toiminnan lisäksi Leija-vertaisryhmän malli on vapaasti hyvinvointityötä tekevien ammattilaisten käytettävissä. Työn tueksi
löytyy opas sekä ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten
lasten että lastaan yksin kasvattavien
vanhempien vertaisryhmän ohjaajille
sekä tietoa ja materiaalia toisen vanhemman puuttumisen käsittelystä.
Leija-toimintaan saa myös tarvittaessa perehdytystä.
Leijonanpentu Ruuhun saa jatkossa tutustua yhä useampi, sillä tarinasta on tekeillä satukirja, jota saa alku-
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vuodesta 2016 alkaen maksutta Yhden Vanhemman Perheiden Liitosta.
"Eräänä päivänä Ruu on joen äärellä. Aurinko paistaa lämpimästi,
hiekka tuoksuu ja vesi vilvoittaa.
Yhtäkkiä Ruun huomio kiinnittyy
siihen,että kaverit puhuvat omista
perheistään. Ruu ajattelee jo lähteä
pois, mutta kuuleekin sitten, mitä Leo
kertoo perheestään. Leon tarina on
hyvin samanlainen kuin Ruun...
"... Ruu jäi miettimään Leon kertomusta. Hän ei ollut varma pystyykö
heti antamaan anteeksi isälle tai äidille, mutta siitä hän oli varma, että
hän itse pystyi vaikuttamaan tulevaisuuteensa. Ruu katsoo ympärilleen ja
hämmästyy, kuinka kaunis maailma
on! Uusia ihmisiä ja mahdollisuuksia
täynnä! Niitä kohti hän lähti loikkimaan, ylpeänä itsestään ja menneisyydestään."
Lämpimät kiitokset Leija-toimin-

nan kehittämisestä hanketyöntekijä
VTM Reetta Paunille, mallintamisesta vastanneelle PsM Tarja Janhuselle
sekä mukana olleille perheille. Suuret kiitokset kehitystyötä vahvasti tukeneelle hankkeen ohjausryhmälle,
jonka puheenjohtajana toimi Yhden
Vanhemman Perheiden Liitosta liittohallituksen puheenjohtaja TkT, Eija
Tuominen ja jäseninä puheenjohtaja,
kunniajäsen PsT Sirpa Taskinen Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitosta, kehittämispäällikkö, PsM Kaisa
Tervonen-Arnkil Pelastakaa Lapset
ry:sta ja suunnittelija, VTM Antero
Kupiainen Ensi- ja turvakotien liiton
Eroneuvokeskuksesta ja toiminnanjohtaja, VTM Heljä Sairisalo YVPL:sta.
Materiaalit ja lisätietoa: www.yvpl.
fi/leija ja Terhi Rapeli, p. 040 186
3421, terhi.rapeli@yvpl.fi.

Kuvassa Leijan johtoryhmä, vasemmalta: suunnittelija VTM Antero Kupiainen Ensi- ja
turvakotien liiton Eroneuvokeskuksesta; PsM Tarja Janhunen; kehittämispäällikkö, PsM
Kaisa Tervonen-Arnkil Pelastakaa Lapset ry:sta; HSO -sihteeri Johanna Ikävalko YVPL:sta;
puheenjohtaja, PsT Sirpa Taskinen (alh.oikealla) Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitosta ja
johtoryhmän puheenjohtaja, liittohallituksen puheenjohtaja, TkT, Eija Tuominen.

Yhdistyksen mappien ja paperisälän varastointi
N

iinhän se on että mappi- ja paperivuorta siirretään aina vuorossa olevan puheenjohtajan kotiin.
Myös sihteerille, taloudenhoitajalle
ja hallituksen jäsenille. Meillä täällä
Tampereella oli juuri tällainen tilanne
pitkään. Muutaman vuoden saimme
luvan säilyttää vanhoja papereitamme erään toisen yhdistyksen tiloissa.
Nyt syksyllä tulikin määräys poistaa
ne varastotilasta. Ihan vanhimmat paperit 70-luvulta ovat kadonneet, mutta materiaalia löytyy kyllä 80-luvulta
alkaen.
Onneksi apu löytyi Tampereen
kaupungin arkistosta. Saimme sinne varastoitua ilmaiseksi mapit ja
muut paperit. Piti vaan ensin perata
kuitit ja tositteet pois. Ja täyttää luovutussopimus sekä tehdä hallituksen
kokouksessa päätös luovutuksesta.

Luovutuksen voi tehdä viiden vuoden välein ja materiaalia saa tarvittaessa omaan käyttöön. Uskon että
muissakin kaupungeissa ja kunnissa
toteutuu vastaava järjestely. Yksin- ja
yhteishuoltajien jäsenyhdistysten toiminta on historiaa ja on hyvä jättää
siitä muisto jälkipolville.
Ihan viimeisimpien vuosien kuitit,
tiliotteet ja pöytäkirjat jäivät meille
talteen. Pysyvästi pitää tallentaa pöytäkirjat, kirjeenvaihto, toimintakertomukset ja -suunnitelmat, puheet,
esitelmät, artikkelit, lentolehdet,
esitteet, tiedotteet, selostusaineistot,
kampanja-aineistot, juhla-aineistot
sekä valokuvat, videot sekä äänitteet.
Keskusjärjestöltä / liitolta tulleita kiertokirjeitä ei tarvitse säilyttää, koska
lähettäjä arkistoi ne. Myöskään yleiskirjeitä, mainoksia ja ilmoituksia ei

tarvitse arkistoida.
Kirjanpitolain mukaan päivä- ja
pääkirja sekä tuloslaskelma ja tase liitetietoineen sekä käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo
on säilytettävä vähintään kymmenen
vuotta tilikauden päättymisestä. Tilitositteet säilytetään kuusi vuotta tilintarkastuksesta. Onneksi nykyään säilytys ei vie tilaa, koska melkein kaikki
materiaali on sähköisessä muodossa.
Mukavia mappitalkoita!
Kuvassa on mapit 80-luvulta lähtien, paino yli kymmenen kiloa.
Tuula Lahtinen
Tampereen Seudun Yksin- ja Yhteishuoltajat ry
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LIITTO VALVOO PUOLESTASI

Liitto valvoo puolestasi
Lausunnot ja vetoomukset ovat luettavissa: www.yvpl.fi/Lausunnot

Liitto vetosi ministeri
Vehviläiseen:
Osa elatusapujen
vahvistamisesta
kunnilta Kelalle

Suomessa vahvistettiin 52170 elatusapusopimusta vuonna 2014. Elatusapusopimuksella turvataan lapsen
elatus, kun vanhemmat asuvat erillään, muuttavat erilleen tai avioliitto purkautuu. Aikaisemmin kunnat
maksoivat myös toisen vanhemman
maksamaa elatusapua korvaavaa elatustukea. Se kuitenkin siirrettiin Kelan maksettavaksi jo vuonna 2009.
Elatustuen maksamisen ja elatussopimuksen vahvistaminen pitäisi olla
samassa organisaatiossa. YVPL esittääkin, että lapsen elatusavun vahvistamisen pitäisi olla mahdollista
Kansaneläkelaitoksessa. Kelan pitäisi
tarjota vanhemmille Oikeusministeriön laskurin esittämän suuruista elatussopimusta, jonka vanhemmat voisivat halutessaan vahvistaa. Ainoastaan elatusavun laskurin tuloksesta
poikkeavat sopimukset vahvistettaisiin nykyisen menettelyn mukaan
sosiaalitoimessa. Noin 4 % eroavista
vanhemmista ei nykyään löydä ratkaisua lasta koskeviin asioihin, vaan
pyytävät käräjäoikeudelta ratkaisun.
Kiistan alaiset elatusavut käsiteltäisiin
nykykäytännön mukaisesti käräjäoikeudessa. Liitto antoi aiheesta vetoomuksensa kunta- ja uudistusministeri
Vehviläiselle 8.6.2015.
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Liitto vastustaa
lapsilisäindeksin
poistamista
Yhden vanhemman perheet ovat
riippuvaisempia tulonsiirroista kuin
kahden huoltajan kotitaloudet. Lapsilisän ostoarvon pieneneminen (noin
30 % vuodesta 1994, paitsi Ahvenanmaalla, jossa lapsilisät ovat noin
20 % suuremmat kuin manner-Suomessa) onkin heikentänyt etenkin
yksinhuoltajatalouksia.
Palkkoihin
verrattuna lapsilisän ostoarvo on pienentynyt jo lähes 75 %. Hallituksen
esittämä leikkaus olisi yksilapsiselle
yksinhuoltajalle 72 euroa vuodessa
ja kolmilapsisella jo 240 euroa vuodessa. Jatkossa ostoarvo jatkaisi nopeasti putoamista, koska indeksiä ei
olisi lainkaan. Se tuntuisi juuri yhden
vanhemman perheiden vuosien varrella kukkarossa. Köyhyys vähentää
vanhemmuutta, heikentää terveyttä,
alentaa koulutustasoa, aiheuttaa häpeää, eristää sosiaalisista suhteista ja
lisää syrjäytymistä. Liitto antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle 14.9.2015.

Liitto tyytyväinen
lapsen perintöoikeuden
oikaisuesityksestä
Yhden Vanhemman Perheiden
Liitto ry pitää tärkeänä, että perinnönjaon oikaisusta laaditaan säännökset
myös sellaisia tapauksia varten, joissa

lapsen isyys vahvistetaan vasta isän
kuoleman jälkeen. Päinvastoin kuin
Norjassa, Tanskassa ja Saksassa Suomessa ei ole ollut mahdollista huomioida näiden lasten perintöoikeutta.
Lapset ovat siis olleet heikommassa
asemassa kuin muut lapset. Lasten
eriarvoisuus perhemuotonsa perusteella pitää poistaa. Liitto pitää myös
tärkeänä, että perinnönoikaisun vanheneminen alkaa vasta siitä hetkestä,
kun perijä tietää oikeutensa perintöön ja virheellisesti tehty perinnönjako voidaan oikaista. Liitto arvostaa
sitä, että näissä tapauksissa vanhenemisaika säädetään pidemmäksi kuin
yleinen vanhenemisaika. Liitto antoi
lausunnon mietinnöstä oikeusministeriölle 18.9.2015.

Liitto vastustaa
päivähoito-oikeuden
rajaamista
Liitto vastustaa lasten päivähoito-oikeuden rajaamista vanhempien
työssäkäynnin tai hoitovapaalla olon
perusteella. Leikkaukset sisältävät
ajatuksen, että vanhemmat käyttäisivät nykyään varhaiskasvatusta turhaan. Tutkimukset eivätkä kokemukset eivät kuitenkaan tue tätä. Sen
vuoksi rajauksen säästövaikutukset
ovat kyseenalaisia. Hallituksen esittämä käytäntö lisäisi hallinnollista
työtä, koska se edellyttäisi kaikilta
vanhemmilta anomuksen laatimista.
Niissä vanhempi joutuisi selvittä-

Hallituksen
Lapset ja perheet
-kärkihankkeena
on kuntien ja
järjestöjen yhteisten
lapsiperheiden
palvelujen lisääminen
perhekeskuksissa
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi
järjestöiltä tietoja niiden toimintamalleista, joita kunnat ja järjestöt voisivat
toteuttaa yhdessä Perhekeskuksissa.
Perhekeskusten tavoitteena on toteuttaa julkisen sektorin ja kolmannen
sektorin palveluja perheille yhteistyössä. Esimerkiksi Yhden Vanhemman Perheiden Liitolla on Leija –vertaisryhmämalli yksin odottaneille ja
kasvattaneille, Hyvä ero –ryhmämalli
ja yhden vanhemman perheiden olohuoneet. Nämä kaikki ovat matalan
kynnyksen ennaltaehkäiseviä toimintamalleja, joita myös kunnat voisivat
hyödyntää nykyistä enemmän. Liiton
lausunto malleista on annettu Sosiaali- ja terveysministeriölle 10.11.2015.

Allekirjoita lapsen
oikeuksien päivän
vetoomus: Köyhyys
satuttaa lasta
Yli 100 000 Suomessa asuvaa lasta elää pienituloisissa kotitalouksissa.
Yksinhuoltajaperheissä
pienituloisuusaste on lähes kolminkertainen
kahden vanhemman perheisiin verrattuna. Lapsiperheiden köyhyyttä ei
tule vähätellä, sillä köyhyys vaikuttaa
kielteisesti lapsen hyvinvointiin ja
kehitykseen. Allekirjoita vetoomus
paremman lapsuuden puolesta osoitteessa: http://www.lapsenoikeudet.fi/
vetoomus-lapsiperhekoyhyyden-torjumiseksi/ Vetoomuksen toteuttajana
toimi Lapsen oikeuksien viestinnän
yhteistyöverkosto, johon kuuluvat
lapsi- ja perhejärjestöjä myös Yhden
Vanhemman Perheiden Liitto ry.

Mitä neuvolassa tulisi
huomioida silloin, kun
asiakkaana on yhden
vanhemman perhe?
Kaikkien Perheiden Suomi -hanke
on ollut mukana verkossa vasta julkaistussa Lastenneuvolakäsikirjassa.
Yhden vanhemman perheiden
esittely on tässä: https://www.thl.fi/
fi/web/lastenneuvolakasikirja/tietopaketit/monimuotoiset-perheet/yhden-vanhemman-perhe

Miten yksinhuoltaja
pääsee töihin?

LIITTO VALVOO PUOLESTASI

mään arkaluontoisiakin asioita mm.
terveydentilastaan, parisuhteen päättymisestä, opintojensa etenemisestä
ja yritystoimintansa tilanteesta. Osa
vanhemmista, jotka tarvitsisivat kokopäiväpaikan, eivät liiton arvion
mukaan kykene hakemusta toimittamaan. Lapsi, joka ei saa tarvitsemaansa varhaiskasvatusta tulee
myöhemmin varmasti kalliiksi veronmaksajille. Myös ryhmäkokojen suurentaminen heikentäisi ratkaisevasti
varhaiskasvatuksen laatua. Muutosten myötä ryhmät olisivat niin suuria,
että päiväkotien tilat eivät enää täyttäisi lain edellyttämiä vaatimuksia.
Liitto antoi lausuntonsa sosiaali- ja
terveysministeriölle 25.9. ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle
6.11.2015.

Väestöliiton
Perheystävällisesti
töissä –hankkeen yhden vanhemman
perheiden liiton blogi on osoitteessa:
http://vaestoliitonblogi.com/category/
perhe-ja-tyo/

www.apuaeroon.fi –
sivustolta vanhempi
löytää lähimmän
eroauttajan

Eroauttamista tekevät taho ovat
keränneet eroauttajat samalle verkkoalustalle. Alusta on osoitteessa
wwww.apuaeroon.fi . Erovanhempi
löytää sieltä omalla paikkakunnalla toimivat eroauttajat. Hankkeessa
ovat mukana Ensi- ja turvakotien liiton Eroneuvokeskus, Helsingin kaupunki, Suomen evankelisluterilaiset
seurakunnat ja Barnvårdsförening i
Finland rf, Familia Club ry, Suomen
Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry,
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry,
Miessakit ry, Väestöliitto ry ja Yhden
Vanhemman Perheiden liitto ry.
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Monikulttuuriset perheet tarvitsevat

VERTAISRYHMIÄ
Yksinhuoltajan muotokuva -sarjassa tapasimme Maarit Nissilän.

8
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Minkälainen perhe sinulla on,
Maarit?
Perheeseeni kuulumme minä ja
tyttäreni Silvia, 6 vuotta. Asumme
kahdestaan. Perheenjäseniäni ovat
myös vanhempani, veljeni, tätini ja
muut sukulaiset.

Mikä on parasta
monikulttuurisessa perheessä?
Tyttöni isä on kotoisin Nigeriasta,
muttei ole ollut enää vuosiin juurikaan osana perheemme elämää.
Monikulttuurisessa perheessä parasta
voi olla se, että lapsi kasvaa ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja tapoja,
hyväksymään erilaisuutta luonnollisena osana elämää. Olen yrittänyt
opettaa tytölleni juttuja afrikkalaisesta kulttuurista esimerkiksi musiikin
avulla. Olen kertonut hänelle juttuja
hänen sukulaisistaan ja perheenjäsenistään Nigeriassa ja näyttänyt kuvia
isän kotimaasta. Monikulttuurisuus ei
ole suuressa roolissa perheessämme,
eikä esillä kovin usein.

Mikä lapsissasi ilahduttaa
eniten? Mistä olit viimeksi
ylpeä lapsissasi?
Lapsessani ilahduttaa rohkea ja
pärjäävä luonne, mutta myös taito
näyttää oma herkkyytensä ja olla empaattinen. Olen ylpeä siitä, että lapseni tuntuu pärjäävän monenlaisissa
tilanteissa ja hänellä on sosiaalista
älykkyyttä.

Paljasta paras kasvatusvinkkisi!

Maarit Nissilä opettaa tytölleen toisen vanhemman perheen kulttuuria esimerkiksi musiikin
avulla.

Ketä vanhempaa ihailet ?
Kaikkia, jotka ovat joutuneet ottamaan yksin vastuun ja hoitaneet
sen hyvin. Äitiäni ja isääni, koska he
ovat myös hyviä isovanhempia. Isäni
on ollut lapselleni "isähahmo", ja äiti
on aina ollut empaattinen ja osannut
kuunnella kaikkia lapsiaan.

Keskustelu kaikesta maan ja taivaan välillä. Riitojen sopiminen, huumori, halaaminen ja sanat: Rakastan
sinua.

Liikunnasta, ystävistä, kirjoittamisesta ja nauramisesta.

Miten pystyt sovittamaan työn
ja perhe-elämän?

Mistä haaveilet?

Kirjoitan, kun pystyn, esimerkiksi lapsen ollessa nukkumassa tai
hoidossa. Käyn myös päivätyössä.
Arki on yleensä väsyttävää; Päiväkoti-kauppa-ruoka-kotityöt. Onneksi
elämä helpottuu koko ajan lapsen
kasvaessa; hän voi esimerkiksi leikkiä
pihalla kavereiden kanssa.

Haaveilen toisen kirjan kirjoittamisesta. Esikoisteokseni Mangojen
aika ilmestyi syyskuussa (Robustos
-kustannus). Toivon myös tulevaisuudessa saavani toisen lapsen, jotta tyttöni saisi sisaruksen. Haaveenani on
lisäksi matkustaa maihin, joissa en
ole ennen käynyt.

Mistä saat voimia?

Miten monikulttuuristen
lapsiperheiden tarpeet
voitaisiin huomioida Suomessa
paremmin?
Järjestämällä keskusteluryhmiä ja
vertaistukiryhmiä monikulttuuristen
perheiden vanhemmille. Näin onneksi jo tehdäänkin, kunhan ryhmän
osaa etsiä. Muuten tarvitaan mielestäni samaa tukea kuin kaikille perheille: matalan kynnyksen paikkoja ja
mahdollisuuksia sosiaalisten kontaktien luomiseen.

m u u t t u v a p e r h e 4/2015
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JÄSENYHDISTYS VALOKEILASSA

Jäsenyhdistys valokeilassa

Tampereen Yksin- ja Yhteishuoltajat ry

Yhdistyksessä toimi pitkäaikaisia, innokkaita, sitoutuneita ja idearikkaita toimijoita
Tampereen Yksin- ja
Yhteishuoltajat on pieni
yhdistys isossa kaupungissa.
Jäsenille järjestetään joka
kuukausi erilaista ohjelmaa.
Hallituksen työskentely on
aika tiivistä ja hallituksessa
toimii henkilöitä, jotka ovat
olleet jo useampia vuosia
kiitettävästi mukana.

Y

10

hdistykseen kannattaisi liittyä,
koska yhdistyksen kautta saa vertaistukea, tietoa erilaisista tarpeellisista tuista ja lomamahdollisuuksista,
pääsee tutustumaan uusiin samanlaisissa tilanteissa oleviin ihmisiin, osallistumaan yhdistyksen tapahtumiin,
jäseniltoihin ja järjestettäviin retkiin
sekä lapset saavat myös vertaistukea
samanlaisissa tilanteissa elävistä toisista lapsista ja ehkä loppuiän kestäviä kaveri ja ystävyyssuhteita.
Tampereen yhdistys järjestää erilaisia retkiä aina keväisin ja syksyisin.
Ne ovat aina olleet hyvin suosittuja.
Viimeisiä retkiä ovat olleet Ähtärin
eläinpuistoon sekä Hämeenlinnaan
tehty retki, jossa tutustuttiin itse linnaan ja Parolan panssarimuseoon
sekä lopuksi käytiin Parolan sotilaskodissa munkkikahvilla. Perinteisesti
olemme tehneet myös retken Viikinsaareen ennen kesälomille jäämistä.
Tampereen yhdistyksestä olen ylpeä siitä, että yhdistyksessä toimii pitkäaikaisia, innokkaita, idearikkaita ja
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myös asialle omistautuneita ihmisiä.
Toki uusia jäseniäkin otamme ilolla
vastaan.
Ensi vuodeksi olemme suunnitelleet paljon erilaista toimintaa ja
toivottavasti pystymme niitä toteuttamaan. Suunnitteilla ovat retket
Korkeasaareen ja Turkuun. Pidämme
myös aikuisille tarkoitetun jäsenillan,
jossa aikuiset voivat tavata ilman lapsia. Muuten kaikki tapahtumamme
ovat tarkoitettu koko perheelle.
Itse ihailen suuresti Turun yhdistystä. Heillä on hyvin aktiivinen jäsenistö sekä hallituksessa innokkaita
ihmisiä.
Uusia jäseniä yhdistyksemme tulee netin kautta ja sähköpostitse.
Yhdistyksen kannalta suurin pelkoni on, että yhdistyksen aktiiviset jäsenet lopettaisivat toimintansa. Mitä

silloin yhdistykselle tapahtuisi? Päättyisikö yhdistyksen olemassaolo siihen?
Tällä hetkellä haaveilen, että onnistuisimme järjestämään Tampereella hyvät ja onnistuneet liittokokouspäivät juhlavuotenamme.
Toiminta antaa minulle yhteenkuuluvuuden tunteen ja hyvän mielen. Auttamalla toisia selviämään
vaikeista asioista ja tilanteista, jää itselleni hyvä mieli. Iloista mieltä saan
myös, kun olemme onnistuneet järjestämään jotain onnistunutta virkistystoimintaa jäsenillemme ja huomaa
heidän myös nauttineen siitä.
Puheenjohtaja Anneli Hangasmäki

Sannamari Ylönen valittiin
Turun liittokokouksessa
varajäseneksi
liittohallitukseen. Hän asuu
Tampereella ja edustaa
Yhden Vanhemman Perheet
–OLKKARI ry:tä.

Sannamari Ylönen
Sannamari, millainen yhden
vanhemman perhe sinulla on?

Perheessäni on kaksi lasta 13-vuotias tytär ja 14-vuotias poika. Perheeseemme kuuluu myös tuore avomieheni. Lapset käyvät ylä-astetta ja
minä ja avomieheni opiskelemme
aikuisopiskelijoina hoitoalalle.

Milloin olet ylpeä lapsestasi?

UUDEN LIITTOHALLITUKSEN JÄSENEN ESITTELY

YVPL:n li ttohallituksen
uuden jäsenen esittely:

Ei ole ollut vielä sellaista hetkeä,
että en olisi ollut ylpeä lapsistani. Sanoisin siis, että olen heistä aina ylpeä.

Mikä on vanhemmuuden
sudenkuoppa?

Vanhemmuuden sudenkuoppaan
putoaa ja syvälle, jos ei elä omanlaistansa elämää ja yrittää olla samanlainen kuin muut.

Milloin sinulla on omaa aikaa?

Omaa aikaa alkaa olla jo tosi paljon lasten kasvettua jo murrosikään.
Käyn silloin uimassa ja muissa harrastuksissa.

Oletko kokenut syrjintää
perhemuotosi vuoksi?

Lasten ollessa pieniä oli tosi vaikeaa järjestää töitä siten, että ne olisivat olleet päiväkodin aukioloaikoina.
Jotenkin sain ne kuitenkin järjestettyä. Työnantaja ei asiassa joustanut,
mutta työkaverit onneksi vaihtelivat
vuoroja. Että kyllähän se jonkinlaista
syrjintää on.

Jos sinulla olisi taikasauva,
miten muuttaisit yhden
vanhemman perheiden
tilannetta?

Jos taikasauvalla voisin muuttaa
yhden vanhemman perheiden tilannetta, taikoisin kaikille vanhemmille vahvuutta ja itseluottamusta niin
paljon, että he selviäisivät eroistaan
ehjin nahoin ja jaksaisivat rakastaa ja
kasvattaa lapsiaan niin kuin ovat aina
ajatelleetkin jaksaa.

Mistä olet onnellinen?

Olen onnellinen ihanasta perheestäni ja siitä, että huomenna pääsen
savusaunaan ja uimaan, elämän suurista ja pienistä asioista siis.
m u u t t u v a p e r h e 4/2015

11

Tuetut lomat kesällä 2016
Tuetun loman myöntämiseen
vaikuttavat sosiaaliset, terveydelliset ja taloudelliset perusteet. Tuetulle lomalle on
mahdollista päästä ehkä joka
toinen vuosi kuitenkin hakijamääristä riippuen. Muista mainita hakulomakkeita
tilatessasi, että haet YVPL:n
kautta lomaa.

Solaris-lomat ry,
5.–10.6.2016
Kylpylähotelli Päiväkumpu, 030
608 4100 Keskustie 121, 09120 Karjalohja
www.paivakumpu.fi,
myynti@
paivakumpu.com, hinta 120 €, alle
16-vuotiaat maksutta (sisältää iltapalan). Kylpylähotelli Päiväkumpuun
on matkaa 95 km Helsingistä ja Turusta. Haku sähköisesti osoitteessa:
http://www.solaris-lomat.fi/tuetut_lomat/hakeminen. Klikkaa seuraavaksi
sivun alalaidassa olevaa osoitetta:
SÄHKÖINEN LOMAKALENTERI JA
HAKEMUS. Täytä loman aloitus- ja
lopetuspäivä ja kohde. Valitse seuraavaksi vielä Teema-painikkeesta
Lapsiperheloma. Kun sopiva/ sopivat
paikat ja ajankohdat ovat löytyneet,
klikkaa vielä lopuksi: oikeassa reunassa olevaa lisää lomatoive -painiketta. Laita niin monta lomajakson
paikkaa/ aikaa kuin itsellesi sopii,
menee kaikki yhdellä haulla! Paina
lopuksi vielä: hae lomaa -painiketta.
Hae lomaa viimeistään 15.3.2015
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Maaseudun terveys ja
lomahuolto ry
Viiden vuorokauden mittaiset lomajaksot ovat tarkoitettu lapsiperheille. Lomajakson aikana YVPL järjestää yhden vanhemman perheille
lomaolohuoneen, jossa keskustellaan
kolmena lomapäivänä parin tunnin
ajan yksinhuoltajan selviytymisen
kulmakivistä. Lastenhoito vaihtelee
lomapaikoittain. Tilaa hakulomakkeet: arkisin klo 9-15 numerosta 010
2193 460 tai sähköisesti osoitteessa:
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/MTLH/
calendar/list
Valitse haluamasi loman Alkamisajankohta- ja Päättymispäivä sekä
Kohde (esimerkiksi Hotelli Nuuksio).
Valitse seuraavaksi Teema -painikkeesta: Meidän perheen loma. Valitse Yhteistyökumppani -valikosta
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto.
Kun sopiva/sopivat paikat ja ajankohdat ilmestyvät ruudulle, klikkaa vastaavasti Lisää lomatoive –painiketta
oikeassa reunassa. Varaa niin monta
paikkaa/aikaa kuin itsellesi sopii, niin
kaikki menee yhdellä haulla. Paina
vielä lopuksi: Hae lomaa -painiketta.
Hakulomakkeen tilaus: Maaseudun Terveys - ja lomahuolto ry 010
2193460 tai 040 5366068 ja palautus
osoitteeseen Mannerheimintie 31 B
20,00250 Helsinki. Katso Hakuaikataulu tai hae sähköisesti: www.mtlh.fi
/ lomatuen haku

Kylpylähotelli
Kuntoranta, 1318.6.2016
017 560 1400, Kuntorannantie 14,
78400 Varkaus, vastaanotto@kunto-

ranta.fi Lomajakson omavastuuhinta 100 € ja alle 17 -vuotiaat maksutta (sisältää iltapalan). Kylpylähotelli
Kuntoranta sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien ulottuvilla, tulet sitten bussilla, junalla tai lentäen. Kuntorannasta
on paikallisbussiyhteys keskustaan.
Hae lomaa viimeistään 15.3.2016

Hotelli Nuuksio, 27.62.7.2016
(09) 867 971, Naruportintie 68,
Kirkkonummi (postiosoite: 02860
Espoo), myynti@siikaranta.fi www.
hotellisiikaranta.fi. Lomajakson omavastuuhinta 100 € , alle 17 -vuotiaat
maksutta, sisältää iltapalan. Siikaranta sijaitsee puolen kilometrin päässä
Nuuksioin kansanpuistosta. Hae lomaa viimeistään 29.3.2016.

Kylpylähotelli
Päiväkumpu, 3-8.7.2016
030 608 4100, Keskustie 121,
09120 Karjalohja, www.paivakumpu.fi.,
myynti@paivakumpu.com,
Lomajakson omavastuuhinta: 100 €,
alle 17-vuotiaat maksutta (sisältää iltapalaa). Etelä-Suomen lehtimetsien
ja järvimaiseman äärellä sijaitsevaan
Kylpylähotelli Päiväkumpuun on 95
km Helsingistä ja Turusta. Hae lomaa
viimeistään 4.4.2016.

Rokua Health & Spa,
1-6.8.2016
0207819200, Kuntoraitti 2, 91670
Rokua, myynti@rokua.com, www.rokua.com. Lomajakson omavastuuhin-

ta on 100 €, alle 17 -vuotiaat maksutta (sisältää iltapalan). Rokua sijaitsee
Oulun ja Kajaanin puolessavälissä
Rokuan kansallispuiston läheisyydessä. Hae lomaa viimeistään 3.5.2016.

Hyvinvointilomat ry
Lomajaksot ovat lapsiperhelomia,
joista jokaiselle lomajaksolle on varattu 10 viiden vuorokauden mittaista
lomaa yhden vanhemman perheille.
Hyvinvointilomat ry:n hakemusten
tulee olla perillä 31.3.2016. Paperiset lomakkeet palautetaan/ tilataan
liiton toimistoon osoitteeseen: Yhden
Vanhemman Perheiden Liito ry, Allergiatalo, Paciuksenkatu 19, 00270
Helsinki tai terhi.rapeli@yvpl.fi tai
040 186 3421. Muista allekirjoitus!

Kylpylähotelli Sani, 12 17.6.2016
(08) 469 2500, Jukupolku 5,
85100 KALAJOKI, www.hiekkasarkat.fi, vastaanotto@yyterinkylpylahotelli.fi. Lomajakson omavastuuhinta
125 €, alle 16 -vuotiaat maksutta
(ei iltapalaa). Loman teemana on
Yksinhuoltaja takaisin työelämään.
Kalajoki sijaitsee meren rannalla valtatie kahdeksan varrella. Ylivieskaan
on (valtatie 27) 40 km , Kokkolaan
(valtatie 8) 68 km ja Ouluun (valtatie
8) 130 km. Lähimmät rautatieasemat
ovat Ylivieskassa ja Kokkolassa ja
lentokentät Kokkolassa (Kruunupyy)
ja Oulussa. Kylpylähotelli sijaitsee
Hiekkasärkillä 8 km Kalajoen keskustasta etelään. Käänny ABC-huoltamon kohdalta Matkailutielle – kylpylä ja hotelli näkyvätkin melkein heti.
Hae lomaa viimeistään 31.5.2016.

perheessä. Liikuntakeskus Pajulahti
sijaitsee Nastolassa, 20 km Lahdesta
itään Kouvolan suuntaan. Opasteet
ovat pohjoisesta tultaessa valtatie 5
varrelta noin 10 km Vierumäen risteyksestä etelään päin, ja valtatieltä
12 noin 10 km Lahdesta itään Kouvolaan päin. Hae lomaa viimeistään
31.3.2016.

Yyterin Kylpylähotelli,
25 -30.7.2016
(02) 628 5300, Sipintie 1, 28840
PORI, www.yyterinkylpylahotelli.fi
vastaanotto@yyterinkylpylahotelli.
fi. Lomajakson omavastuuhinta125 €
,alle 16 –vuotiaat maksutta (ei iltapalaa). Yyterin Kylpylähotelli sijaitsee
Meri-Porissa. Pääset sinne seuraamalla Meri-Pori- ja Yyteri-kylttejä sekä
lopuksi Kylpylähotellin omia kylttejä.
Tiedustele hotellin myyntipalvelusta
jatkoyhteyttä Porin keskusta - Yyterin Kylpylä.Hae lomaa viimeistään
30.3.2016.
Lisää tuettuja lomia on osoitteessa: http://www.lomajarjestot.fi , ja
lasten kesäleirejä osoitteessa:
http://www.kesaleiri.fi/jarjestot

asianajaja, varatuomari
Liesikuja 4 A, 3. krs,
01600 Vantaa (Myyrmäki)
puh. 040 727 0202
anna.sipila@annasipila.fi
www.annasipila.fi

Asianajotoimisto

Terhi ja Pekka Eriksson Ay
Pohjantie 3, 02100 Espoo
puh. (09) 859 6403
sekä
Kielotie 7 B, 01300 Vantaa
puh. (09) 871 3020
käsipuhelin 050 5881102

Asianajotoimisto

Asianaiset
Asianajajat
Johanna Ojala ja Kirsi Tarvainen
Eerikinkatu 27, 6 krs.
00180 Helsinki
Puh. (09) 2781 010, 2781 019
Fax (09) 4365 5640

Liikuntakeskus
Pajulahti, 24-29.7.2016
(03) 885 511, Pajulahdentie 167,
15560 Nastola, www.pajulahti.com.
Lomajakson omavastuuhinta on 100
€, alle 16 -vuotiaat maksutta (ei iltapalaa). Majoitus on opistotasoisissa
huoneissa. Loman teemana on Monikulttuurisuus yhden vanhemman
m u u t t u v a p e r h e 4/2015
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OLOHUONEISSA TAPAHTUU

YHDISTYKSISSÄ TAPAHTUU
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ESPOO Katso Helsinki
HANKO
Tukea YKSINHUOLTAJUUTEEN!
-äitiryhmä
Paikka: Perhekeskus Pikku-Lilla,
Bulevardi 15. Ryhmä kokoontuu parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo
17.30-19.00
Kaikki joukolla mukaan!
Stöd för ENSAMFÖRSÖRJARE-mammagrupp
Plats: Familjecentret Pikku-Lilla, Boulevarden 15
HELSINKI
Pääkaupunkiseudun Yksin- ja Yhteishuoltajat PÄKSY ry
Pj. Veera Lampi, vtlampi@gmail.com
Jäseneksi liittyminen ja muut jäsenasiat, paksyjasenasiat@gmail.com
Muut yhteystiedot ja lisätietoja tapahtumista Päksyn nettisivuilta www.
paksy.net Päksy löytyy myös facebookista nimellä ”Päksy ry”
OLOHUONEET
Oulunkylän olohuone kokoontuu
parittomien viikkojen keskiviikkoina
klo 17-19, Voudintie 4 B -kerhohuoneella. Olohuoneessa voi syödä
iltapalaa, jutella, vaihtaa ajatuksia,
levähtää ja tehdä kädentöitä. Lapsille
omaa ohjelmaa. Paikalla diakoni Terhi
Lahdensalo ja vertaisohjaaja Tuija
Paaso. Lisätiedot: terhi.lahdensalo@
evl.fi, p. 09 2340 5382 ja helsinginseurakunnat.fi/oulunkylä
Herttoniemen olohuone Päksyn,
Pienperheyhdistyksen ja Kaapatut
Lapset ry:n yhteinen olohuone tapaa
parittomien viikkojen lauantaina
Leikkipuisto Herttoniemessä, Karhutie
11 klo 15–17. Lisätietoja: ami@geography.hu, p. 040 717 1622
Leppävaaran olohuone
torstaisin 21.1., 18.2., 17.3., 14.4.
ja 12.5. klo 17.30-19 Leppävaaran
kirkon Olotilassa, Veräjäkallionkatu
2. Lisätietoja Harriet Lohikari, p. 040
531 1057, harriet.lohikari@evl.fi
Monikulttuurinen olohuone
Päksy ry:n ja Monikultturiyhdistys
Familia Clubin yhteinen vertaistukiryhmä monikulttuurisille yhden
vanhemman perheille tapaa Vallilassa
joka kuun toinen keskiviikko klo
17.30-19.30. Lisätietoja: eija.tuominen@iki.fi
Sateenkaareva olohuone yksin- ja
yhteishuoltajavanhemmille ja heidän
lapsilleen kokoontuu päiväkoti Sörkan
tiloissa lauantaisin klo 15.30-17.30.
Tarjolla välipalaa, kahvia/teetä. Jos
lapset jäävät lastenhoitajien huomaan,
ilmoittauduthan etukäteen (lasten etunimi, ikä, ruokarajoitteet) Lisätiedot ja
ilmoittautuminen: sateenkaari.yh.helsinki@gmail.com tai Emmi Christensen p. 044 334 035.
Pikku-Huopalahden olohuone
Lisätiedot: 041 459 4386
Totaaliyhäriolkkari
Päksy ry:n ja Totaaliyhärit ry:n
yhteinen totaalisten yksinhuoltajien
olohuone Helsingissä. Lisätietoja:
satumustonen@gmail.com
HUITTINEN
Huittisten olohuone kokoontuu
srk-keskuksen takkahuoneella, Papintie 1. Ryhmä kokoontuu joka kuun 2.
maanantai. Tervetuloa! Yhteyshenkilö
ja lisätiedot p. 040 500 1845 Kirsi
HYVINKÄÄ
Tapaamisia ei tällä hetkellä järjestetä.
Mikäli sinä olisit kiinnostunut aloittamaan tapaamisten järjestämisen tai
kaipaat muuten tukea tilanteeseesi
voit olla yhteydessä Petraan, petra.
vanttinen@gmail.com
HÄMEENLINNA
Hämeenlinnan olohuone kokoontuu
joka kuukauden kolmantena maanantaina klo 17.30 - 19.00, pikkujoulut
ma 14.12. Malliksessa, Turuntie 24

A 10. Lisätietoja p. 050 356 5179.
Yhteistyössä Hämeenlinnan MLL:n
kanssa.
IISALMI
Yhden vanhemman perheiden ryhmä
kokoontuu kerran kuukaudessa klo
17.30 – 19.00 seurakuntatalolla,
Ilvolankatu 14 B. Lisätietoa: lapsityönohjaaja Riitta Kauhanen, p. 044
7335227, riitta.kauhanen@evl.fi
IMATRA
Imatran olohuone
Lisätiedot: Rita Wallenius,
imatrankipina@gmail.com
JANAKKALA/TURENKI
Yhden vanhemman perheiden ryhmä
kokoontuu Turengin seurakuntkeskuksen salissa, Juttilantie 2. Kevätkauden
kokoontumiset kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 17.30-19.30
(11.1. äitiys, vanhemmuus, 1.2.
kokkailua, 7.3. kysymystynnyri, 4.4.
askarrusta kerrakseen, 2.5. äitien
hemmottelua, 6.6. kesän avaus). Lastenhoito järjestetään, se on varattava
viikkoa ennen hanna.marttila@janakkala.fi tai p. 050 595 8623. Mukana
illoissa diakoni Päivi Harju, perhetyöntekijät Hanna Marttila (kunta) ja
Tiina Alakoski (srk), jolta myös lisätietoja p. 044 765 6971.
JOENSUU
Joensuun seudun yksin- ja yhteishuoltajat ry, pj. Kati Tuononen, 046 680
5140, sähköposti: katituononen18@
gmail.com
JÄRVENPÄÄ
Järvenpään olohuone
Odotatko yksin lastasi? Oletko alusta
alkaen ollut perheesi ainoa vanhempi?
Perhekeskus Pollen ”olohuone” on
avoin kaikille, jotka haluavat jakaa
kokemuksia, ajatuksia ja kysymyksiä.
Toivotamme tervetulleeksi Järvenpään
ja myös lähialueiden äidit, joilla on
samankaltainen elämäntilanne.
Totaaliyksinhuoltajien äitikahvila
kokoontuu 7.12. klo 17.30-19 Järvenpäässä, Verstaspihankatu 9. Lisätiedot
ja ilmoittautumiset: vertaisohjaaja
kiia-@hotmail.com tai toiminnanohjaaja Kirsi Örn p. 040 315 2102, kirsi.
orn@jarvenpaa.fi
KAJAANI
Kainuun yksin-ja yhteishuoltajat ry
Pj. Suvi-Maria Tolonen , kainuunyht@
gmail.com, p. 041 759 5466. Jäsenrek.hoit. Tiina Heinonen, jasenrekisteri.kainuunyht@gmail.com.
Yhdistyksen nettisivut:
kainuunyht.yhdistysavain.fi
Yhdistyksen facebook sivut:
http://www.facebook.com/kainuunyht
OLOHUONEET ja vertaisryhmätapahtumat pääasiassa Teppanan perheasemalla, Rekitie 1. Katso tapahtumat
facebook-sivuilta.
KANKAANPÄÄ
Vertaistukiryhmä
MLL Kankaanpään yhdistys järjestää
Yhden vanhemman perheille tarkoitetun Vertaistukiryhmän. Ryhmä
kokoontuu päiväkoti Petäjäisen
MESIMARJAT-tilassa joka kuukauden
ensimmäisenä keskiviikkona klo
17.30–19. Tule mukaan! Tarjolla seuraa, tietoa, teemoja, kahvia ja pullaa
(vapaaehtoinen kahvimaksu). Lastenhoito on myös järjestetty. Paikallista
lisätietoa Sarilta p. 050 361 8677
(iltaisin).
KAUNIAINEN
Yksinhuoltajien olohuone
Vertaistuellinen lähivanhempien
ryhmä kokoontuu Avoimessa Perhetoiminnassa, Puistokujan päiväkodissa
(Thurmanin puistotie 1) 8.12. ja 17.12.
klo 17-20. Tervetuloa ilman lapsia
tai lasten kanssa. Nyyttäri-tarjoiluna
pientä iltapalaa. Lisätietoja: Kauniaisten Avoin Perhetoiminta, Grankullas
Öppen Familjeverksamhet, Jamina
Bergholm p. 050 376 2670
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KEMI
Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry
Pj. Johanna Kalliomäki, merla.pj@
gmail.com
Jäsenrekisteri merilapinyvp@gmail.
com
http://yhdistysmerla.yhdistysavain.fi/
Keminmaan olohuone
kokoontuu joka kuukauden viimeinen torstai Keminmaan seurakunnan
päiväkerhotiloissa klo 17.30-19.30
Rantatie 26 A, Keminmaa. Lisätiedot
p. 046 614 5719 tai 040 573 2644.
Tornion olohuone
kokoontuu keskiviikko-iltaisin (9.12.,
13.1., 10.2., 23.3., 6.4., 18.5.,) klo
17.30-19.30 Perheiden Talolla, Kemintie 3. Lisätiedot Seija p. 040 846
5093, Sirpa p. 044 238 1363
KERAVA
Yhden vanhemman perheiden vertaistukiryhmä Lisätietoja p. 045 892
5222/ Marjo, marjo.mllkerava@gmail.
com;
Liity myös FB-ryhmään: Olkkari
Kerava
KIRKKONUMMI
Kirkkonummen olohuone kokoontuu
parittomien viikkojen tiistaisin klo 18
alk. os. Makasiinintien 6. Yhteyshlö ja
lisätietoja Maarit p. 040 754 3884 –
kaikki joukolla mukaan!
KOUVOLA
Kouvolan olohuone Yhdyshenkilönä
toimii Maria Korpi. maria.korpi@evl.fi
ja liitosta p. 0400 441 708. Facebook:
Kouvolan seudun yksinhuoltajat
KUOPIO
Kuopion seudun yhden vanhemman
perheet ry, Olohuonetapaamiset
Apajassa MLL:n perhekahvilassa.
Yhdistyksen yhteystiedot: kuopionyhsihteeri@gmail.com, puheenjohtaja
Katja Väänänen, p. 050 354 5458
LAHTI
Lahden seudun Yhden Vanhemman
Perheet ry, Pj. Mirkka Kivi p. 045 356
2944, puheenjohtaja.mirkkakivi@
gmail.com
Jäsensihteeri: Susan Aaltonen,
jasensihteeri.aaltonen@gmail.com
Yhdistyksen e-mail: lahdenseudun.
yharit@gmail.com www.neuvokas.org/
sosiaali-ja-terveysalan-yhdistyksia/lahden-seudun-yhden-vanhemman-perheet-ry-lahden-seudun-yharit/
Facebook: Lahden seudun Yhärit
Turinat pidetään Perhetuvalla, Loviisankatu 14, Lahti.
LAPPEENRANTA
Yhden vanhemman perheiden ”olkkari”
Olkkari kokoontuu seurakunnan päiväkerhotiloissa (Koulukatu 10, käynti
sisäpihan kautta). Kahvi/mehutarjoilu,
lapsille lastenhoitaja. Lisätietoja
Facebook: Yhden-Vanhemman-Perheiden-olkkari-Lappeenranta. Olkkarin
järjestävät yhteistyössä: Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsityö,
kaija-liisa.pehkonen-suoranta@evl.
fi; vertaisohjaaja, t92@luukku.com;
YVPL, 0400 441 708
LOHJA
Lohjan seudun Yksin- ja Yhteishuoltajat ry
Lohjan olohuone kokoontuu 15.12.
klo 17.30-19.30. Moision päiväkoti
2:ssa, Kurjenkatu 12-14, sisäänkäynti
pihan puolelta, sininen ovi. Kahvi- ja
mehutarjoilu.
Lisätiedot: pj Piia Karppinen, piia.karppinen@elisanet.fi, 040 526 5972
LOIMAA
Yhden vanhemman perheiden vertaistuki-illat sunnuntaisin klo 14-16. Lastenhoito järjestetty. Paikkana Loimaan
seurakunnan Hulmin toimipiste (ent.
Hulmin Huolto), Itsenäisyydenkatu 4,
32200 Loimaa.
Lisätietoja ja yhteyshenkilö Marjo
Rasi, 0500 203 483 (iltaisin) sekä joh-

tava diakoni Sirpa Laaksonen, 0400
397 468.
MÄNTSÄLÄ
Mäntsälän Yhden vanhemman perheiden olohuone kokoontuu klo 17-19
Mäntsälän seurakuntakeskuksen alasalissa, Urheilutie 1. Kokoontumiset syksyn 2015 aikana parittomien viikkojen
tiistaina 15.12. Lisätiedot: Johanna p.
044 977 9020, Teija p. 046 909 4226
ORIVESI
Oriveden Yksinhuoltajat r.y.
Yhteyshenkilö: Sari Tappura p. 050
401 7167
OULU
Oulun Seudun Yhden Vanhemman
Perheet ry
Pj. Aila Bärs p. 045 873 0010, oulunseudunyvp.pj@gmail.com
Vpj. Isa Haataja, p. 0400 611 485,
oulunseudunyvp.vpj@gmail.com
Jäsenasiat ja lisätietoja: p. 044 369
0844, oulunseudunyvp@gmail.com
Nettisivut: www.osyvp.fi
Facebook: OSYVP Oulun seudun
yhden vanhemman perheet ry
Huom. vuodenvaihteen jälkeen
palvelemme uudella toimistolla, Kansankatu 53.
Olohuoneet ja tapahtumat: www.
osyvp.fi/tapahtumat/
Avoimen päiväkodin olohuone, Uusikatu 27, kokoontuu joka kuukauden
ensimmäinen tiistai klo 17.30 - 19.30.
Koskelan olohuone, Hyvinvointineuvolan tiloissa, Tullimiehentie 4,
kokoontuu joka kuukauden neljäs
tiistai klo 17.30 - 19.30. Yhteistyössä
Oulun kaupunki.
Linnanmaan olohuone, Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7, kokoontuu joka kuukauden toinen torstai klo
17.30 -19.30.
Kaakkurin olohuone, Pyhän Andreaan
kirkko, Sulkakuja 8, kokoontuu joka
kuukauden kolmas keskiviikko klo
17.30-19.00. Yhteistyössä HYPEhanke ja Karjasillan seurakunta.
Kiimingin olohuone Hyvinvointineuvolan tilat, Terveystie 1, kokoontuu
joka kuukauden toinen tiistai klo
17.30-19.00. Yhteistyössä MLL,
Oulun kaupunki ja Kiimingin seurakunta.
Muhoksen olohuone, Koivulehdon
päiväkoti, Tehtaantie 2, kokoontuu
kuukauden ensimmäinen torstai klo
17.30-19.30. Oulunsalon olohuone,
Oulunsalon yhteisötalo, Kauppiaantie
5. Kokoontuu kuukauden kolmas keskiviikko klo 17.30-19.00
Vertaisryhmä erovanhemmille,
Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53,
kokoontuu kerran kuussa maanantaina
klo 17–20. (Lastenhoito tarvittaessa,
ilmoitetaan viikkoa ennen p. 044 369
0844 tai oulunseudunyvp@gmail.com)
Nuoret lesket, Kumppanuuskeskus,
Kansankatu 53. Kokoontuu kerran
kuussa sunnuntaisin klo 16 - 18.
(Lastenhoito tarvittaessa, ilmoitetaan
viikkoa ennen p. 044 369 0844 tai
oulunseudunyvp@gmail.com)
Olohuoneiden ajaksi lastenhoito järjestetty. Tarjolla iltapalaa sekä lapsille
että aikuisille.
PORI
Porin yhden vanhemman perheiden
olohuone kokoontuu MLL:n keskustan
perhekahvilassa, Antinkatu 8, to 10.12.
klo 17.30-19.30 pikkujoulujen merkeissä. Lisätiedot p. 050 358 2738
PORVOO
Porvoon Seudun Yksin- ja yhteishuoltajat ry, Borgånejdens ensamföräldrar
rf
Olohuone käynnistymässä. Kysy liitosta: p. 040 186 3421, Terhi Rapeli
RIIHIMÄKI
Yhden vanhemman perheiden Olkkari
on avoinna klo 18-19.30 maanantaina
14.12., Temppelikatu 9 C. Ilmoittaudu
muutamaa päivää ennen Tiinalle iltapalan ja mahdollisen lastenhoidon jär-

jestämistä varten. Lisätietoja diakoni
Tiina Heiskanen, p. 050 323 7964,
tiina.heiskanen@evl.fi
ROVANIEMI
Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry
Pj. Aino Salmela, p. 040 833 3463,
lapinyvp.pj@gmail.com
Vpj. Tarja Ketola-Sanila,
lapinyvp.vpj@gmail.com
Siht Päivi Vallinaho,
lapinyvp.siht@gmail.com
Yhdistys: lapinyvp@gmail.com Jäsenrekisteri: Tarja Ketola-Sanila, lapinyvp.
jasenrek@gmail.com
Kotisivumme: http://lapinyhdenvanhemmanperheet.yhdistysavain.fi/
Tulevista olohuone ja muista tapahtumista ilmoitamme kotisivuillamme.
SAVONLINNA
Olohuone yhden vanhemman perheille kokoontuu osoitteessa MLL
Perhekeskus Heikinpohjantie 9.
Lisätietoa antaa Jaana Valkama, berttana@luukku.com Tervetuloa mukaan
toimintaan!
SEINÄJOKI
Seinäjoen Seudun Yksinhuoltajat ry
Yhteyshenkilö: Susanna Kulmala,
suski.kulmala@gmail.com
Yksin- ja yhteishuoltajien Olohuone
2016 Pohjan srk-kodilla, Väinölänkatu
4B, kerran kuukaudessa tiistaisin klo
17.30-19.30. Kevät 2016: 26.1., 23.2.,
22.3., 26.4. ja 24.5. Syksy 2016:
13.9., 11.10., 15.11. ja 13.12. Lastenhoito/nyyttärit. Yhteyshenkilö: diakoni
seija.saari@evl.fi p. 050 570 6273.
Äitien järjestämät lisätapaamiset
MLL:n Perhetalossa, Kivirikossa.
Tiistaisin klo 17-19 12.1., 9.2., 8.3.,
12.4., 10.5., 27.9., 25.10., 29.11.
Lisätiedot: suski.kulmala@gmail.com
TAMPERE
Tampereen seudun yksin- ja yhteishuoltajat ry,
Pj. Anneli Hangasmäki. Yhdistyksen
p. 0400 741 972 iltaisin ja viikonloppuisin. Sähköposti: tampereyh@gmail.
com Nettisivut: tre-yh.vuodatus.net
13.12. klo 12 Funpark (Ideaparkissa).
Yhdistyksen jäsenille riemuranneke
10€. Ilm. tekstiviestillä p. 0400 741
972.
29.12. Saiturin joulu, Tampereen Teatteri. Näytelmää suositellaan yli 6-vuotiaille. Yhdistys tarjoaa liput hintaan
10€/aikuinen ja 5€/alle 16-vuotiaat.
TURKU
Turun Seudun Yksinhuoltajat ry
Pj. Tarja Mäkelä, tara.3.yh@gmail.com
10.12. klo 17.30 Joulujuhla yhden
vanhemman perheiden olkkarissa
Kaarinassa. 10.12. klo 17.30 Joulupukki ja noitarumpu -teatteria koko
perheelle. 16.12. klo 18 Puurojuhla.
Torstaitupa - Yhden vanhemman
perheiden vertaisillat järjestetään Kaarinan Sos-lapsikylässä (Luhtikatu 2 A)
10.12. klo 17.30-19.30. Ilmoitathan
osallistumisestasi lastenhoidon ja
iltapalan järjestämiseksi sini.erapuro@
sos-lapsikyla.fi
Katso lisätietoja ja vuoden 2016
ohjelma
www.turunseudunyksinhuoltajat.com
VANTAA
Torstaitupa Ilolassa, torstaisin klo
17.30-19.30.
Yksinhuoltajien kohtaamispaikka
– yhteys on voimavaramme. Lastenhoito, teetarjoilu, vaihtelevaa ohjelmaa ja virkistystä. Tule mukaan!
Paikka: Ilolan srk-talo, Soittajankuja 1,
01390 Vantaa
Lisätietoja Hanna Nikama, p. 040
509 7306
Rekolan seurakunta
Rekolan seurakunnan yhden vanhemman perheet kokoontuu Asolan seurakuntatalolla, os. Asolantie 6, olohuone
joka kuukauden toinen torstai, 10.12.
klo 17.30. Lisätietoja / yht. hlö. Siru
Rantanen, perhetyön diakoni, p. 050
342 6155. Kaikki joukolla mukaan

toimintaan!
VARKAUS
Facebookissa Varkauden yhden vanhemman perheet.

MUUT YHDISTYKSET

Eriparivanhemmat ry
Pj. Irina Heiskanen, irina.heiskanen@
eriparivanhemmat.net. Kotisivu: www.
eriparivanhemmat.net Sähköposti:epv@eriparivanhemmat.net
Olohuone 24/7: www.eriparivanhemmat.net/keskustelu
Hyvä Erovanhemmuus ry
pj. Vesa Mäki, pj@hyvaerovanhemmuus.fi
varapj. Pekka Pere,
info@hyvaerovanhemmuus.fi,
www.hyvaerovanhemmuus.fi
Kaapatut Lapset ry
Toiminnanjohtaja Tarja Räisänen,
tarja.raisanen@kaapatutlapset.fi, p.
044 262 6662.
Puheenjohtaja, Maria Lahti, puheenjohtaja@kaapatutlapset.fi, 045 127
0170. Järjestösihteeri Vilma Näveri,
vilma.naveri@kaapatutlapset.fi tai
puh. 045 855 3055.
Toimiston osoite: Malmin Kauppatie
26, Helsinki. Jos tulet käymään, soita
aina etukäteen.
Sähköposti: toimisto@kaapatutlapset.fi
Netti: www.kaapatutlapset.fi
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Kaapatut-Lapset-Ry/82356919547
Twitter: https://twitter.com/KaapatutLapset
Vertaistukitoiminta
Vuoden 2015 teemanamme on ollut
vertaistukitoiminta ja olemmekin
saaneet paljon uusia vertaistukijoita.
Lokakuun koulutuksessa yhdistimme
vertaistukipareja, jotka auttavat yhteydenottajia.
Teatteriretki
Tarjoamme jäsenillemme riemukkaan
teatterielämyksen Helsingin Kansallisteatterissa. Menemme porukalla
katsomaan Äitikortti -esitystä 11.12.
Varaathan paikkasi mahdollisimman
pian!
Tuettuloma
Kesälomalle on mahdollista hakea
vuoden 2016 alussa. Otathan yhteyttä
toimistoon lisätietoa varten. Emme
mainosta lomaa julkisesti perheiden
turvallisuuden takaamiseksi.
Seuraa nettisivujamme, ilmoitamme
siellä kaikki mahdolliset lisätiedot ja
muutokset. Kerromme sivuillamme
myös vapaaehtoistoiminnastamme.
toimisto@kaapatutlapset.fi
www.kaapatutlapset.fi. Seuraa myös
sähköpostiasi!
Totaaliyhärit ry
Totaalisesti yksin lastaan odottaville ja/
tai kasvattaville vanhemmille. Pj. Erja
Turunen, puheenjohtaja.totaaliyharit@
gmail.com. Kts. myös yhdistyksen
kotisivut: www.totaaliyharit.wix.com/
totaaliyharit
Yhdistys pyrkii toimimaan sekä paikallisella että valtakunnan tasolla.
Pyrimme tukemaan toisiamme vertaisina sekä julkaisemaan tutkittua tietoa
totaalisesti yksin lastaan huoltavien
vanhempien arjesta. Jäseniksi voivat
liittyä kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen toimia totaalisten
yksinhuoltajien äänenä. Jäsenmaksu
on 20 e/vuosi ja 15 e, jos kuulut
johonkin toiseen YVPL:n jäsenjärjestöön, kannatusjäsenmaksu on 25 e/
vuosi. Maksun voi suorittaa tilille
DANSKE BANK FI57 8400 0710 5689
64, liitäthän yhteystietosi mukaan ja
saat Muuttuva Perhe-lehden.
Totaaliyhärit ry:n
vertaistukitapaamiset
Tampereella tapaaminen on joka

kuukauden 1. sunnuntai klo 10-12,
Kriisikeskus Osviitassa, Sorinkatu 4 C.
Tervetuloa!
Jyväskylässä tapaaminen on joka
kuukauden 2. sunnuntai klo 16-18,
Mäki-Matin perhepuiston ylätalossa.
Tervetuloa!
Kauniaisissa kokoontuva ruotsinkielinen ryhmä jatkaa.
Yhden Vanhemman Perheet - OLKKARI
ry
pj. Tuula Väisänen p. 045 840 7917,
tuula.vaisanen1@gmail.com,
jäsenrekisteri yvpjasenrekisteri@gmail.
com,
www.yvpolkkari.fi
Nivalan olohuone
Kokoonnumme kerran kuussa maanantai-iltaisin.
Kokoontumispaikka: seurakunnan päiväkerhotilat, Nivala.
Lapsille on järjestetty hoito ja mukavaa puuhaa.
Kahvi/ tee/mehu tarjoilu
Lisätietoja eija.kukkurainen@evl.fi
Kuusamon olohuone
Seurakunnan kerhotila, Kirkkotie 1.
Iltapalaa tarjolla kaikille. Lisätiedot:
Maria Törmänen, p. 050 591 3438.

KANNATTAJAJÄSENET

Asianajotoimisto Asianaiset, Hki,
p. (09) 278 1010, 278 1019
Asianajotoimisto Terttu Heikkilä Ky,
Jyväskylä p. (014) 615 150

ODOTATKO YKSIN?

Odotatko lasta yksin? Kaipaatko tietoa
ja tukea? Aluekoordinaattori Teija Hallbäck-Vainikan tavoitat numerosta 040 541
5294 virka-aikoina.

PÄIHDENEUVONTA

Ovatko päihteet ongelmasi, kaipaatko
läheisenä tietoa ja tukea?Päihdetyöntekijän
tavoitat numerosta
050 342 2185 virka-aikoina.

NETTITUKEA

Tukea murrosikäisten vanhemmille:
tuula.vaisanen1@gmail.com

PSYKOTERAPEUTTIPÄIVYSTYS JÄSENILLE

Parittomien viikkojen maanantaisin klo
11-13, Helena Niemi, p. 044 994 9822

ma klo 15-16 Anni Urpelainen
puh. 0400 591 115 (OULU)
ti klo 13–14.30 Jani Vuoti p. 040 750 2621
(OULU)
ti klo 16–18 Johanna Ojala ja Kirsi Tarvainen p. (09) 278 1010, 278 1019 (HELSINKI)
ti klo 18–19 Anne Teuri
p. (02) 435 1124 (TURKU)
to klo 10-12 Filip Markelin p. 0400 464 899
(HELSINKI)
to klo 16–17 Asianajotoimisto
Leena Kenttämies
p. (019) 779 000 (RIIHIMÄKI)
to klo 16–18 Eeva-Leena Wendelin p. 050
421 2333 (OULU)
pe klo 15-16 Satu Wartiovaara ja Perttu
Turku p. 010 423 4340 (HELSINKI)

Eronneet nuoret äidit, joilla pieniä lapsia
050 352 3634
Helsinki / Pääkaupunkiseutu
tukipuhelin: 050 408 1576

nuoretlesket.oulu@gmail.com
Paltamo
045 840 7917/Tuula, arkisin klo 21.00 asti
Tampere
0400 741 972 Tuula, iltaisin ja viikonloppuisin
Turku (iltaisin)
044 358 8599
Tuusula (iltaisin)
040 772 2850
044 561 1116 (Helena)
050 326 2032 (Marjut, lapsen kanssa yksin
alusta lähtien), vain iltaisin
Vantaa
044 504 0305 Jarkko Väre
Lastensuojelun asiantuntija
050 408 1578 Eija
Asunto- ja velkaongelmat
(09) 802 6792
Toimeentulotukiasiat/valitukset
opastusta p. 044 580 0243 Sari/iltaisin
Uhkasakkojen uhrit
Neuvonta ja vertaistuki:
Anne Tuomikoski p. 041 430 1640
Yksinhuoltajaisien tukihenkilöt
0400 383 421 H. Kononen (iltaisin)
(03) 346 6958 Tapio
040 527 4157 Tuomo
Kansainvälinen ero
Tukihenkilövastaava, jolta tukihenkilöitä voi
tiedustella p. 044 2626 662.
-toiminta auttaa vaikeissa elämäntilanteissa
olevia heidän talous- ja velkaongelmissaan.

Liiton työntekijöiltä voit kysyä lapsen
elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen
liittyviä tietoja
EROINFOPÄIVYSTYS ma-to 10-16 ja
ke 10-19 p. 020 774 9800
(hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/
min, alv 24%)

VAPAAEHTOISAUTTAJIEN
VERTAISTUKIPUHELIMET

Leskeksi jääneiden tuki

Omille jaloille

LIITON EROINFO

JURISTIPÄIVYSTYKSET

tukipuhelin: 050 408 1577
päihdetukipuhelin: 040 535 6748
Kotka
tukipuhelin 050 566 3044

Toiminta on vapaaehtoistyötä, jossa koulutuksen saaneet tukihenkilöt auttavat talousvaikeuksissa olevia henkilöitä ja opastavat
heitä tarvittavien auttamisjärjestelmien
piiriin.
Kemin tukihenkilö:
Mirka p. 040 754 8231

YHDEN VANHEMMAN
PERHEIDEN LIITON
LIITTOHALLITUS 2014-2015
pj. Susanna Kavonius
susanna.kavonius@hel.fi
varapj. Marika Mattila
mmamattila@gmail.com

Jäsenet:
Veera Lampi
vtlampi@gmail.com
Eija Terävä
paksyolkkarit@gmail.com
Birit Oksman
birit.oksman@gmail.com
Anna-Maija Tikkanen
ami@geography.hu
Riikka Kähkönen
riikka.kahkonen@gmail.com
Karita Suomi
karita.suomi@gmail.com
Tarja Mäkelä
tara.3.yh@gmail.com
Seija Lamminpää
seijalamminpaa@gmail.com
Varajäsenet:
Maarit Nissilä
maarit.nissila@pp.inet.fi
Anneli Hangasmäki
anneli.hang@gmail.com
Erja Turunen
puheenjohtaja.totaaliyharit@gmail.
com
Sanna Ylönen
ylonen.s@gmail.com
Bodil Rosengren
bodilsmail@gmail.com
Minna Väänänen
mvaananen62@gmail.com
Harri Virtanen
a1kokki.hh@gmail.com
Marita Marttanen
leapekko@gmail.com
Jos haluat muutoksia olohuone- ja
yhdistystietoihin sekä jäsentietoihin,
ota yhteys järjestösihteeriin p. 040
774 9660, jarjestosihteeri@yvpl.fi
LIITON WWW-SIVUT: www.yvpl.fi
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Tietoa ja tukea vanhemmil e keväällä 2016
Eroryhmät



Ryhmien tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään omaa eroprosessia ja antaa mahdollisuus käsitellä
siihen liittyviä tunteita ja kokemuksia.
Erityisesti käsitellään vanhemmuutta.
Muutetaan haasteellinen elämäntilanne yhdessä voimavaraksi. Hyvä
ero -ryhmä kokoontuu 8 kertaa, Bruce
Fisher -eroseminaari 10 kertaa. Lastenhoito on järjestetty.
TURKU Hyvä ero –ryhmä maanantaisin 4.4. – 23.5.2016 klo 17.30 –
20, Puuhapirtissä, Nahkurinkatu 5,
Turku. Hinta 90 €. Lastenhoito on
järjestetty. Ilmoittautumiset, lisätietoja
ajalla 15.12.2015-15.1.2016 ja 2129.3.2016: Teija Hallbäck-Vainikka
040 541 5294 tai teija.hallback-vainikka@yvpl.fi  
OULU Bruce Fisher -eroseminaari
tiistaisin 15.3 -31.5.2016 klo 17.3020. Seminaarin hinta jäsenille 150
e, muille 300e. Jäseneksi voi liittyä
www.osyvp.fi tai ilmoittautumisen
yhteydessä. Tiedustelut,
ilmoittautumiset: 050 342 2185 tai ulla.sauvola(@)yvpl.fi.  

HELSINKI Bruce Fisher -eroseminaari keskiviikko-iltoina 27.130.3.2016 klo 17.00–20.00. Maksuton lastenhoito. Hinta yhdistyksen
jäsenille 150 e, muille 300e. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä www.
yvpl.fi tai ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietoja, ilmoittautuminen:
040 186 3421 tai terhi.rapeli@yvpl.fi.

Vanhempien eron ABC
-ryhmät
Askarruttaako mieltäsi tuleva ero
vai oletko jo eronnut mutta asiat eivät
suju? Infoillan tavoitteena on antaa perustiedot lapsen huollon, tapaamisten
ja elatuksen järjestämisestä. Kurssi on
maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista.
TURKU Vanhempien eron ABC –
kurssi 11.1.2016 klo 17.30-20.00,
Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3.
Paikalla on myös varatuomari Anne
Herva.
Kahvitarjoilu. Lisätietoja:
040 541 5294, teija.hallback-vainikka@yvpl.fi.  
TORNIO Vanhempien eron ABC
–kurssit joka kuukauden viimeisenä

 Haluan liittyä lähimpään yh-yhdistykseen (n. 10-20 euroa/vuosi) ja saan Muuttuva Perhe -lehden jäsenetuna.

 Haluan perustaa asuinalueelleni uuden yhdistyksen tai olohuoneen, lähettäkää
minulle perustamismateriaali ja ottakaa minuun yhteyttä.

 Haluan tilata Muuttuva Perhe -lehden, 25 euroa/vsk.
 Osoitteeni on muuttunut.
 Muuta:
Nimi:
Uusi osoite:

tiistaina 26.1., 23.2., 29.3., 26.4. ja
31.5.2016 klo 10.00 -12.00, Perheiden Talossa, Kemintie 3. Lisätietoja: 050 342 2185 tai ulla.sauvola(@)
yvpl.fi.  
OULU Vanhempien eron ABCkurssit pidetään torstaisin 3.3.2016
klo 17.30- 19.00 asianajaja WallénLeino, to 14.4. klo 17.30- 19.00
asianajaja Wendelin ja to 12.5. klo
17.30- 19.00 lakimies Vuoti Kumppanuuskeskuksessa, Kansankatu 53.
Tiedustelut, ilmoittautumiset: 050 342
2185, ulla.sauvola(@)yvpl.fi.   
OULU Lakineuvontaa maanantaisin 25.1. ,29.2. ,21.3. ,25.4. ja 30.5.
klo 16-18 Kansankatu 53. Kokoustila
Potnapekka. 1.krs. Päivystäjinä asianajaja Eeva-Leena Wendelin tai Jutta
Wallén-Leino.
Tiedustelut: Sonjaneuvonta 050 313 9308

Huili-viikonloppu
HAUHO Huili-viikonloppu 22.–
24.4.16 yhteistyössä Lasten Kesä
ry:n kanssa. Lisätietoja: Terhi Rapeli
040 186 3421 tai terhi.rapeli@yvpl.fi.
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