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Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön tervehdys Yhden Vanhemman 
Perheiden Liiton  40-vuotisjuhlassa:

Asenteet ovat muuttuneet, 
koska määrätietoiset henkilöt rohkeasti vaativat 
muutoksia ja antoivat kasvot yksinhuoltajuudelle 
Yhden vanhemman perheet ovat nykyään luonteva osa yhteiskuntaamme.  Näin ei kuiten-

kaan aina ole ollut; yksinhuoltajuuteen on aiemmin liittynyt kielteinen leima ja jopa hä-
peää.  Asenteiden muutoksesta saamme kiittää niitä määrätietoisia ja aktiivisia henkilöitä, jotka 
lähtivät rohkeasti vaatimaan parannuksia yksinhuoltajaperheiden asemaan ja antoivat kasvot 
yksinhuoltajuudelle.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on toimintansa aikana vauhdittanut montaa merkityk-
sellistä uudistusta, yhtenä merkittävimpänä näistä lasten elatusapujärjestelmän uusiminen. Yhtä 
arvokasta on myös liiton arkea lähempänä oleva toiminta, kuten Olohuone-vertaistukitoiminta.

Työsarkaa riittää kuitenkin edelleen. Suomen vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa yhä use-
ampaan meistä tavalla tai toisella.  Yhden vanhemman perheissä vaikeudet saattavat tulla hyvin 
lähelle, koska niissä sekä pienituloisuus että työttömyys on selvästi yleisempää kuin kahden 
vanhemman perheissä. Näissä perheissä kasvavien lasten osalta tämä voi tarkoittaa harrastus-
mahdollisuuksien vähyyttä ja ulkopuolisuutta kaveripiirien toiminnasta – pahimmillaan eriyty-
mistä ja syrjäytymistä. Tämän vuoksi liiton tavoitteet syrjäytymisen ehkäisemisestä yhden van-
hemman perheiden osalta ovat edelleen erittäin ajankohtaiset.

Haluan lämpimästi onnitella Yhden Vanhemman Perheiden Liittoa ja kaikkia sen toiminnassa 
mukana olleita näin tasavuotisjuhlan merkeissä.  Tekemänne työ on ollut - ja on edelleen – tär-
keää.  Toivotan liitolle menestyksekkäitä tulevia vuosikymmeniä.

Sauli Niinistö
Tasavallan Presidentti  
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Jokaiselle  erovanhemmalle on tulossa 

OIKEUS TUKEEN
Hallituksen yksi kärkihankkeista on Lapsi ja perhepalveluiden 

muutosohjelma.  Hankesuunnitelma lupaa lapsiperheiden palvelu-
jen uudelleen järjestämistä.  Periaatteina ovat mm. ennaltaehkäisevä 
painotus, asiakaslähtöisyys, moniammatillinen työote ja laitoshoidon 
purku. 

Erityisen tärkeää yhden vanhemman perheille on eropalveluiden 
vahvistaminen keskittämällä ne yksikköön, jolla olisi mahdollisuus 
kohdata kaikki eroperheet. Myös lapsiperheiden yleisen kotipalvelun 
saatavuuden lisäämistä luvataan vahvistetaan.

Yhden vanhemman perheet odottavat myös hankkeen uusia per-
hekeskuksia, joissa kunta, järjestöt ja seurakunta tekisivät nykyistä 
enemmän yhteistyötä.  Myös järjestöjen kokemusaisantuntijoille, eli 
tukihenkilöille ja vertaisryhmille, pitäisi nyt tulla oma paikkansa per-
heiden tukena.  Mikään muu ei ole niin suuri toivon antaja kuin toi-
nen samassa tilanteessa ollut henkilö, joka on selvinnyt.  

YVPL:n vetoomukset ja lausunnot ovat vaikuttaneet myös oikeus-
ministeriöön, sillä siellä ollaan parhaillaan kartoittamassa Lapsen 
huolto- ja tapaamislain muutostarpeita. Esimerkiksi pitääkö vuoro-
asujalapsella olla oikeus kahteen viralliseen asuinosoitteeseen sekä 
samalla oikeus julkisiin palveluihin kummassakin osoitteessa (esi-
merkiksi koulukyyti kummastakin osoitteesta)? Tulisiko tuetulle ja val-
votulle tapaamiselle säätää yhtenäiset edellytykset? Pitäisikö lapsen 
tapaamisoikeus laajentaa muihinkin läheisiin henkilöihin vanhem-
pien lisäksi, esimerkiksi sisaruksiin, oheishuoltajaan? Miten lapsen 
tapaamiskustannukset tulisi jakaa vanhempien kesken? Tulisiko olo-
suhdeselvityksen aloittamiselle säätää määräaika?  Pitäisikö lapsen 
kuulemista tuomioistuimessa laajentaa?  Kuinka ehkäistä toistuvia 
huolto-oikeudenkäyntejä? Kuinka poistetaan lapsen huoltoa ja huos-
taanottoa koskevien prosessien päällekkäisyys? Pitäisikö vanhempien 
työnjaosta päättämisen vahvistaminen olla myös sosiaalitoimelle? Tu-
lisiko ns. vanhemmuussuunnitelmat ottaa käyttöön?

Liitto on antanut lausuntonsa sekä 5.2. Sosiaali- ja terveysminis-
teriölle  Lapset ja perheet kärkihankkeen suunnitelmasta sekä 15.2. 
Oikeusministeriölle Lapsen huolto- ja tapaamislain uudistamistarpei-
ta käsittelevästä muistosta.  Ne on luettavissa osoitteessa www.yvpl.
fi. HS  
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Solaris-lomat ry  
Kylpylähotelli Päiväkumpu  
5.–10.6.2016

030 608 4100  
Keskustie 121 
09120 Karjalohja

www.paivakumpu.fi,  omavastuu hinta 
120 €, alle 16-vuotiaat  maksutta (sisäl-
tää iltapalan). 

Haku sähköisesti osoitteessa:  
http://www.solaris-lomat.fi/tuetut_lo-
mat/hakeminen.  Sähköinen lomaka-
lenteri ja hakemus.   
Viimeinen hakupäivä 15.3.2015

Maaseudun terveys ja 
lomahuolto ry
Hakulomakkeen tilaus: Maaseu-
dun Terveys - ja lomahuolto ry 010 
2193460 tai 040 5366068 ja palautus 
osoitteeseen Mannerheimintie 31 B 
20,00250 Helsinki. Katso Hakuaika-
taulu tai hae sähköisesti: www.mtlh.fi 
/ lomatuen haku. Lomajakson omavas-
tuuhinta 100 €, alle 17 –v maksutta.  

Kylpylähotelli Kuntoranta 
13.–18.6.2016

017 560 1400 
Kuntorannantie 14, 78400 Varkaus. 
Hae lomaa viimeistään 15.3.2016. 

Hotelli Nuuksio, 27.6–2.7.2016

(09) 867 971,  
Naruportintie 68, Kirkkonummi  
(postiosoite: 02860 Espoo),  
www.hotellisiikaranta.fi.   
Hae lomaa viimeistään 29.3.2016.

Kylpylähotelli Päiväkumpu 
3.–8.7.2016

030 608 4100  
Keskustie 121, 09120 Karjalohja www.
paivakumpu.fi 
Hae lomaa viimeistään 4.4.2016. 

Rokua Health & Spa 
1.–6.8.2016

0207819200, Kuntoraitti 2 
91670 Rokua,  www.rokua.com.   Hae 
lomaa viimeistään 3.5.2016. 

Hyvinvointilomat ry
Kaikki Hyvinvointilomat ry:n  lo-
matukihakemukset tulee olla perillä 
31.3.2016. Paperiset lomakkeet palau-
tetaan/tilataan liiton toimistoon osoit-
teeseen: 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 
Lomajakson omavastuuhinta 125 €, 
alle 16 -vuotiaat maksutta (ei iltapa-
laa).  Loman teemana on Yksinhuoltaja 
takaisin työelämään.  

Liikuntakeskus Pajulahti 
24.–29.7.2016

(03) 885 511, Pajulahdentie 167, 
15560 Nastola, www.pajulahti.com. 
Lomajakson omavastuuhinta on  
100 €, alle 16 -vuotiaat maksutta. 

Yyterin Kylpylähotelli 
25.–30.7.2016

(02) 628 5300 
Sipintie 1, 28840 PORI 
www.yyterinkylpylahotelli.fi.   
Lomajakson omavastuuhinta125 €, alle 
16 –vuotiaat  maksutta. 

Kts. lisätietoja: www.yvpl.fi/Tuetut 
lomat. Lisää tuettuja lomia on osoit-
teessa: http://www.lomajarjestot.fi  ja 
lasten kesäleirejä osoitteessa: http://
www.kesaleiri.fi/jarjestot.
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YVPL:n ja lomajärjestöjen yhteiset tuetut lomajaksot yhden 
vanhemman perheille kesällä 2016

Hakupäivät lähestyvät!
Asianajotoimisto

Terhi ja Pekka Eriksson Ay
Espoon toimipiste:  

Tapiolan keskustorni 3. krs.,  
Tapiontori 1, 02100 Espoo

p. 09 / 859 6403; fax 09 / 859 6407
Helsingin toimipiste:  

Annankatu 25, 3. krs., 00100 Helsinki
puh. (09) 859 6403 tai 050-5881102

Asianajajat  
Johanna Ojala ja Kirsi Tarvainen

Eerikinkatu 27, 6 krs.
00180 Helsinki

Puh. (09) 2781 010, 2781 019
Fax (09) 4365 5640

Asianajotoimisto

Asianaiset

asianajaja, varatuomari
Liesikuja 4 A, 3. krs,  

01600 Vantaa (Myyrmäki)
puh. 040 727 0202

anna.sipila@annasipila.fi
www.annasipila.fi

Karoliina Partanen
lakimies, varatuomari

Asianajotoimisto Hyvärinen & Pääkkö Oy 
Käsityökatu 18, 70100 Kuopio 

 Puh. (017) 266 0400, gsm 050 4943585  
Faksi (017) 266 0401

karoliina.partanen@hyvarinen-paakko.fi
www.hyvarinen-paakko.fi
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Tiina Kaarela toimi Yhden van-
hemman Perheiden Liitto ry:n pu-
heenjohtajana vuosina 1996 - 2004. 
Hänen kaudellaan liitto oli erityisen 
näkyvä mediassa.  Keskustelupals-
talla kehitettiin lapsen elatusavun 
laskuri-malleja, joista valtakunnalli-
nen laskuri kehitettiin myöhemmin.  
Lapsen vuoroasuminen alkoi yleistyä. 
Puheenjohtajan mottoja: ”Meidän 
velvollisuus on kertoa parisuhteessa 
oleville vanhemmille, että jos luulet 
olevasi yksin, niin me tiedämme, että 
eron jälkeen olet todella yksin.” sekä: 
” Vanhemman on osattava myös pitää 
hauskaa.  Olemme sen velkaa lapsil-
lemme.”

Bodil Rosengren  nousi liiton pu-
heenjohtajaksi Hyvä erovanhem-
muus –yhdistyksen puheenjohtajan 
tehtävistä.  Hän toimi Yhden Van-
hemman Perheiden Liitto ry:n pu-
heenjohtajana vuosina 2005-2010 
ja 2012-2014. Bodil Rosengren loi 
liiton toimintaan rauhaa ja järjestystä.  
Hänen intohimonsa on puhua lapsen 
vuoroasumisen puolesta. Lapsella 
säilyy vuoroasumisen ansiosta kum-
pikin vanhempi myös arjen tasolla.  
Lisäksi kumpikin vanhempi voi to-
teuttaa itseään vanhempana ja osal-
listua työelämään. 

Eija Tuominen toimi Yhden Van-
hemman Perheiden Liitto ry:n liitto-
hallituksen jäsenenä vuosina 2007-
2010 ja  puheenjohtajana vuosina 
2010-2012 sekä Pääkaupunkiseudun 
Yksin- ja Yhteishuoltajat ry PÄKSYn  
liittohallituksen jäsenenä vuosina 
2007-2014. Yksin lasta odottaneet ja 
kasvattaneet, totaaliyhärit, nousivat 
esiin Eija Tuomisen puheenjohtaja-
kaudella.  LEIJA –hanke pyrki vastaa-
maan näiden äitien vertaistuen tar-
peisiin.  Liitto tuotti vapaasti verkosta 
ladattavan yksin lasta kasvattavien ja 
heidän lastensa vertaisryhmämallit. 

YVPL palkitsi kunniakirjoilla 3.12.2015

Liiton nykyinen puheenjohtaja Susanna Kavonius ojentaa kunniakirjan Eija Tuomiselle.

ansioituneita puheenjohtajia



m u u t t u v a  p e r h e  1/2016

Yksinhuoltajaksi tuleminen 
on harvan äidin tai isän 
päämäärä. Miten paljon 
helpompaa lasta olisikaan 
hoitaa toisen ihmisen kanssa. 
Yksinhuoltajaperheessä 
tällaisesta ylellisyydestä 
voi vain haaveilla. 
Siitä huolimatta yhden 
vanhemman perheen 
koti on lapselle parempi 
paikka kasvaa kuin riitaisa, 
turvaton ydinperhe. Joskus 
yksinhuoltajuus on ainoa 
keino rauhoittaa perhe-
elämä lapsen arvoiseksi. 

Aikuinen voi laittaa tarpeensa si-
vuun vaikka kymmeniksi vuosik-

si. Pienellä lapsella ei tällaista mah-
dollisuutta ole. Lapsi tarvitsee kotia, 
ravintoa, lämpöä, läheisyyttä ja tur-
vaa. Lapsi tarvitsee ihmistä, joka on 
paikalla häntä varten, ja joka kykenee 
huolehtimaan lapsen jokahetkisistä 
tarpeista. 

Kun minusta tuli yksinhuoltaja, 
aloin nähdä yksinhuoltajia kaikkial-
la. He eivät pitäneet mölyä itsestään, 
vaan hoitivat perhettään vähin äänin. 
Minä halusin saada heidän äänensä 
kuuluville. Haastattelin kymmentä 
eri-ikäistä yksinhuoltajaa, jotka olivat 
olleet yksinhuoltajina eri vuosikym-
meninä ja jotkut ulkomailla. Haas-

tateltavat vaihtoivat nimensä pyyn-
nöstäni siksi, ettei heidän lapsiaan 
voitaisi tunnistaa tekstistä. Siten he 
voisivat kertoa vapaasti elämäntari-
nansa. Haastatteluista syntyi kirja, 
jolla ei voinut olla mitään muuta ni-
meä kuin Loistava yksinhuoltajuus. 

***
Suomalaiset kansanperinne-

kertomukset vilisevät kertomuksia 
piioista, jotka maatalon isäntä on 
pistänyt paksuksi. Kun raskaus on 
alkanut näkyä, isäntä on toimittanut 
piian mierontielle. Piiat ovat joutu-
neet surmaamaan lapsensa ja vasta 
kuolinvuoteellaan tunnontuskissaan 
kertovat siitä. Saunan liepeillä kum-
mituksina haahuilevat vastasyntyneet 
eivät jätä heitä rauhaan. 

Kirjaa suunnitellessani ymmärsin, 
kuinka loistavaa on, että ylipäätään 
voimme olla yksinhuoltajia. Meidän 
ei täytynyt yrittää lähdettää sikiötäm-
me torajyvillä, myrkyllisillä yrteillä tai 
elohopealla terästetyllä pellavaöljyl-
lä. Me emme joutuneet puristamaan 
itseämme korseteilla tai rehkimään 
keskenmenon toivossa. Me emme 
joutuneet synnyttämään lapsiamme 
salassa saunan lauteilla, surmaamaan 
vastasyntynyttä omin käsin ja hautaa-
maan ruumista saunan lattian alle. 
Me emme joutuneet antamaan lap-
siamme adoptoitavaksi Tanskaan jo 
synnytyslaitokselta, kuten vielä mo-
net naiset 50- ja 60-luvun Suomessa 
joutuivat tekemään. Me emme joutu-
neet pistämään heitä lastenkotiin tai 
kerjuulle. Me saamme elää ja asua 
heidän kanssaan, rakastaa heitä ja 
tulla heidän rakastamikseen. Eikö se 
ole yksinomaan loistava asia? 

Yksinhuoltajuuden sisäistäminen 
on sitä, että ymmärtää vastuunsa ja 
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Päivi Alasalmi:

Yksinhuoltajuus on kunniakasta vastuunkantoa 
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hyväksyy sen. Silloin yksinhuolta-
juudesta ei tarvitse katkeroitua. Aika 
moni haastateltavistani puhui yk-
sinhuoltajuuden “saamisesta” ja yk-
sinhuoltajaksi “pääsemisestä”. Eräs 
huoltajuusriitaan joutunut mies jopa 
kertoi huutaneensa ääneen, vajon-
neensa polvilleen ja kiittäneensä Ju-
malaa saadessaan käräjäoikeuden 
päätöksen, joka myönsi hänelle hä-
nen lastensa yksinhuoltajuuden. 

***
Kun lapseni olivat 1- ja 2-vuotiai-

ta ja olin hoitovapaalla, vasen käteni 
rasittui toimintakyvyttömäksi. Lääkäri 
pisti käteeni lastan ja kielsi ehdotto-
masti käyttämästä kättä. Yhtäkkiä olin 
yksikätinen, kahden vaippaikäisen 
yksinhuoltaja. Terhakkaiden taaperoi-
den pyllynpesu ja vaipanvaihto osoit-
tautui mahdottomaksi tehtäväksi, 
joka piti tehdä monta kertaa päiväs-
sä. Jokaisena iltana, kun olin saanut 
lapset nukkumaan, onnittelin itseäni. 
Kun sitten avasin television tai leh-
den, näin punaista, kun yksinhuolta-
jat niputettiin luuserisakkiin. Ote He-
sarista: “Ratikka oli täynnä haisevia 
juoppoja ja yksinhuoltajia.” Iltapäi-
välehden lööppi: “Yksinhuoltajakin 
yritti Miljonääri-Jussia!” Mielipide 
Sub-TV:n chatissa: “Yksinhuoltajilta 
olisi otettava lapset pois ja sijoitettava 
heidät kunnon perheisiin. Yksinhuol-
tajat ovat miestä kapakoissa kyttääviä 
juoppoja!” Aamulehden kolumni: 
“Miespuolinen kruununperillinen 
sitä vastoin voi ottaa vaimokseen ta-
vallisen pulliaisen kuten kuningatar 
Silvian esimerkki osoittaa. Ruotsissa 
ei kuitenkaan haluta vajota yhtä alas 
kuin Norjassa, missä kruununprinssi 
nai yksinhuoltajaäiti Mette-Maritin. ”

Jos nainen on raskaana ollessaan 
valtiovallan erityisessä suojeluksessa, 
miksei sama nainen ole sitä enää yk-
sinhuoltajana? Mihin se kunnia siitä 
katoaa, että ihminen jää yksin pitä-
mään huolta ja kantamaan vastuuta 
elävästä olennosta, ei hylkää eikä jätä 
tätä? Päinvastoin! Yhden haastatel-
tavani sanoin: ”Me olemme luokkaa 
kovempia kuin muut.” 

Työttömälle tai tutkija- tai taitei-

lija-apurahan turvin työskenneelle 
äidille maksettava minimiäitiyspäi-
väraha on pienempi kuin työttö-
myyskorvaus. Miksi ihmeessä? Onko 
työttömän yhteiskunnalle antama 
työpanos valtiovallan mielestä ar-
vokkaampi kuin äitiyslomalla olevan 
vastasyntyneen lapsen äidin? Aivan 
kuin kuviteltaisiin, että kyllä se toi-
nen, perheen tosiasiallinen elättäjä 
ojentaa kuitenkin loppujen lopuksi 
auttavan kätensä. Entä kun sitä toista 
elättäjää ei kerta kaikkiaan ole? 

Kuka hyötyy siitä, että Suomeen 
kasvatetaan valmiiksi syrjäytynyt yh-
teiskuntaluokka, jolla ei ole varaa 
tai mahdollisuutta käydä esimerkiksi 
lukiota, opiskella ja kohottaa ansio-
tasoaan? Tuntuu, että ne entisajan 
maalaistalojen isännät ovat siirtyneet 
eduskuntaan ja istuvat nyt siellä päät-
tämässä, millä summalla piikalikan 
penikoineen täytyy tulla toimeen. 
Elatustukikin saatiin sidotuksi indek-
siin juuri parahiksi, kun elinkustan-
nusindeksi alkoi laskea. 

***
Se, että pärjäämme, antaa meille 

voimaa, ja se, jos meitä väheksytään, 
kuluttaa voimiamme aivan suotta. 
Oman toiveikkaan mielialamme yl-
läpitäminen on elintärkeää meidän 
lapsillemme. Siksi kaikilta soraäänil-
tä kannattaa sulkea ylpeästi korvat. 
Kun yksinhuoltaja pärjää, se myös 
lisää hänen omanarvontuntoaan ja 

energiaansa ja hänen koko perheensä 
hyvinvointia. Kukas se kissan hännän 
nostaa pystyyn, jos ei kissa itse! 

Pienten lasten yksinhuoltajilla on 
krooninen väsymys ja kiire, eivätkä 
he pääse barrikadeille vaippavuo-
ren keskeltä kertomaan valtiovallalle 
havaitsemistaan yhteiskunnallisista 
epäkohdista. Yhden Vanhempain Per-
heiden Liitto on jo neljäkymmentä 
vuotta puolustanut yksinhuoltajia yhä 
kiristyvässä taloustilanteessa. Liitto 
on tehnyt tärkeää työtä perheiden 
hyvinvoinnin puolesta ja toiminut 
vaikuttajana, jota ei niin vain tallota 
jalkoihin. 

Kirjoitus on osa kirjailija Päivi Alasalmen 
juhlapuheesta, joka pidettiin liiton 
40-vuotisjuhlatilaisuudessa 3.12.2015 
Helsingissä. 
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Kirjailija Päivi Alasalmi: Miksi vanhemman 
kunnia katoaa, jos ihminen selviytyy yksin? 
Eikö sitä pitäisi erityisesti arvostaa?

Elatusapu ja elatustuki laskivat 1.1.2016
Elatusapu ja elatustuki ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka 
laski 1.1.2016 alkaen 0,26 prosenttia. Täysimääräinen elatustuki on 
tämän vuoden alusta 154,77 euroa lapsesta kuukaudessa. Vuonna 
2015 täysi tuki oli 155,17 euroa kuukaudessa, joten laskua tulee 
0,40 euroa kuukaudessa.
Indeksi laskee myös elatusapua, jota elatusvelvollinen maksaa lap-
sestaan. Elatusvelvollisen tulee maksaa 0,26 prosentilla vähennettyä 
elatusapua tammikuusta 2016 alkaen. 
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Turun liittokokous 
valitsi keväällä 2015 
liittohallituksen 
varajäseneksi Maarit 
Nissilän.

Minkälainen yhden 
vanhemman perhe sinulla on, 
Maarit?

 - 2 lasta, tyttö 14-v. ja poika 8-v.

Mikä lapsissasi ilahduttaa, 
mistä olit viimeksi erityisen 

ylpeä lapsissasi?
 - Pojan kiinnostus eri urheilulajei-

hin ja tytön kohdalla, että hän aloitti 
kuntosaliharrastuksen.

 - Olin tyytyväinen silloin, kun me-
nivät yhdessä jääkiekkopeliin, kun 
itse en päässyt. Aikamoisia riitoja on 
lasten välillä ollut, on kiva huomata, 

Liittohallituksen varajäsen 
Maarit Nissilä: Lapsilla on

yhdistyksen järjestämillä reissuilla!
aina joku tuttu kaveri
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että pystyvät yhdessä osallistumaan 
tapahtumiin. En kuitenkaan voi sanoa 
olevani ylpeä.

- Ja innokkaasti molemmat autta-
vat koiranpentumme kanssa.

Miten pystyt sovittamaan työn 
ja perhe-elämän?

- Olen toista vuotta osittaisella hoi-
tovapaalla ja olen saanut aamuvuoro-
ja, jotta pystyn olemaan nuoremman 
kanssa kotona koulun jälkeen.  Osit-
tainen hoitovapaa on erittäin hyvä 
mahdollisuus elämää helpottamaan.

Paljasta paras kasvatusvinkkisi! 
Mistä olette lasten kanssa 
samaa mieltä, missä asiassa 
joudut asettamaan rajoja?

 - Kasvatukseni on kultainen keski-
tie: vapaa kasvatus muutamilla sään-
nöillä ja luottamus lapsiin.

Minkälaista yhdistystoiminta on 
mielestäsi parhaimmillaan?

- Yhdistyksen kautta olen löytänyt 
valtavasti uusia tuttavuuksia ja lapsil-
la on aina reissuissa joku tuttu kaveri. 
Yhdistyksemme toiminta on hyvällä 
mielellä järjestettyä toimintaa.

Mitä sanoisit uudelle yhden 
vanhemman perheelle?

- Rohkeasti mukaan yh-yhdistyk-
seen, antaa valtavan paljon

Jos sinulla olisi taikasauva, 
minkä epäkohdan haluaisit 
muuttaa yhden vanhemman 
perheiden elämässä?

- Itseäni ihmetyttää turhien lasten-
suojeluilmoitusten määrä ja oikeus-
käytäntöönkin pitäisi saada jokin 

muutos, ettei vuodesta toiseen istuta 
oikeudessa tappelemassa lasten ta-
paamisista ym.

Mistä haaveilet?
 - En ole haaveilijaihminen. Elämä 

on hyvin näin haasteineen ja kiirei-
neen. 
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Maarit Nissilän kokemuksen mukaan osittainen hoitovapaa on erittäin hyvä mahdollisuus helpottaa elämää.

Oikaisu:  
Muuttuva Perhe -lehdessä 
4/2015 haastateltiin tällä 

aukeamalla esikoiskirjailija 
Hanna Hellsteniä.  

Häntä kutsuttiin virheellisesti 
Maarit Nissiläksi.

LIITTO
H

ALLITU
KSEN

 VARAJÄSEN
EN

 ESITTELY
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Pieni järjestö, jolla on suuri 
tehtävä, voi olla myös 
vetovoimainen sosiaali- ja 
terveysalan työpaikka. Sen 
me Kaapatut Lapset ry:ssä 
todistimme saamalla asiasta 
kunniakirjan 7.12.2015.

Sosiaali- ja terveysministeriö myön-
si tunnustuksen 27 työpaikalle 

osana Työterveyslaitoksen koordinoi-
maa Mielekäs-ohjelmaa. Se on valta-
kunnallinen toimintaohjelma sosiaa-
li- ja terveysalan vetovoimaisuuden 
lisäämiseksi. Ohjelma päättyy tämän 
vuoden lopussa.

Ensimmäinen perusteluista mei-
dän osaltamme oli rakenteiden kun-
toon saattaminen. Tähän tarvittiin 
yhteinen selkeä päätös tehdä tuki- ja 
neuvontapisteestämme Toivon Talosta 
hyvä paikka työskennellä niin palkat-
tuna kuin vapaaehtoisena.

Teimme ensin strategian vuosil-
le 2015–2019. Sen pohjalta luotiin 
selkeä toimintalinja ohjaamaan niin 
työntekijöitä kuin vapaaehtoisia ver-
taisia. Tämän jälkeen on vielä päivi-
tetty johtosääntöä, luotu Toivon Talon 
pelisäännöt somesääntöineen sekä 
selkeytetty työntekijöiden toimenku-
via ja vastuualueita.

Luottamushenkilöt 
aktiivisesti mukana

Aikaa ja työtä tarvittiin, eikä tätä 
kaikkea tehty vain toiminnanjohtajan 
ja järjestösihteerin voimin. Se olisi 
tietenkin ollut mahdollista, mutta tus-
kin olisi riittänyt tuottamaan vetovoi-
maista työpaikkaa.

Kaikessa työssä luottamushenkilöt 
(puheenjohtaja ja hallituksen jäse-
net) ovat olleet aktiivisesti mukana ja 
osassa myös vapaaehtoiset. Strategi-
an luomisessa kaikki jäsenemme ovat 
saaneet äänensä kuuluviin. Tärkeänä 
perusteena kunniakirjalle olikin yh-
teistyö yhteisen asian puolesta.

Kriisi oli muutoksen 
startti

Yhteinen asiamme on tietenkin 
kaapattujen lasten palauttaminen, 
lapsikaappausten ehkäiseminen ja 
vanhempien tukeminen kansainvä-
lisissä huoltokiistoissa. Yhdistyksen 
läpikäymä kriisi opetti, että tämä iso 
yhteinen asiamme kärsii, jos sisäiset 
suhteet eivät toimi. Kriisi oli siis muu-
toksen startti. Samalla alkoi tie yhä 
toimivampaan auttamiseen.

Vapaaehtoisten ja kaikkien jäsen-
ten ottaminen mukaan prosessiin pit-
kitti sitä, mutta kannatti. Nyt olemme 
kaikki niin strategian, toimintalinjan 
kuin muiden linjausten takana.

Kova työ kannatti
Koko yhdistyksessä ilmapiiri on 

kevyempi. Voimme katsoa ylpeydellä 
taaksepäin tehtyyn työhön. Luotta-
mushenkilöiltä, varsinkin puheen-
johtajalta, tämä on vaatinut jopa 
viikkojen palkatonta työtä Tästä koko 
yhdistys saa olla kiitollinen.

Kiitollinen olen minäkin yhdistyk-
sen toiminnanjohtajana. Reilut kaksi 
vuotta sitten katselin uutta työpaik-
kaa, tunsin riittämättömyyttä ja olin 
suunnattoman väsynyt. Nyt ei edes 
kaamos jaksa masentaa, vaan tulen 
aamuisin työhön iloa pursuten ja työ-
tehtävistä nauttien. Matka muutaman 
vuoden päästä koittaviin eläkepäiviin 
ei tunnu tuskien tieltä, vaan mahdol-
lisuudelta jättää vielä parempi yhdis-
tys seuraajan käsiin.

Vetovoimainen 
työpaikka, mutta myös 
vetovoimainen yhdistys

Työn tulokset eivät näy vain saa-
massamme Mielekäs-ohjelman tun-
nustuksessa, vaan sen hedelmiä on 
kannettu pitkin tätä vuotta. Jäseniä ja 
uusia vapaaehtoisia on tullut ennätys-
määrä. Emme ole vain vetovoimainen 
työpaikka vaan myös vetovoimainen 
yhdistys, josta jokainen jäsen voi olla 
ylpeä.

Kirjoittaja, Tarja Räisänen, on Kaa-
patut Lapset ry:n toiminnanjohtaja.
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Apua kaappausuhan arviointiin
Alla on lista toimista tai piirteistä, jotka ovat edeltäneet 
lapsikaappausta, sen yrittämistä tai nostaneet 
lapsikaappausuhkaa. Sen laatimiseen ovat osallistuneet 
kymmenet Kaapatut Lapset ry:n jäsenet ja yhteydenottajat. 
Mitä useampi kohta täyttyy, sitä enemmän huolissaan sinun 
kannattaa olla. 

 1Vanhempi on yrittänyt tai uhannut kaapata lapsen tai pitää selvänä, että 
lapsi kuuluu hänelle tai hänen suvulleen (eikä tarvitse toista vanhempaa). 

 2Vanhempien välillä on vakavia erimielisyyksiä lasta koskevissa asioissa, 
kuten kasvatuksessa, uskonnossa, terveydenhoidossa, koulutuksessa, har-

rastuksissa.

 3Vanhempi on syyllistynyt ruumiilliseen tai henkiseen lähisuhdeväkival-
taan, vainoamiseen tai lapsen kaltoinkohteluun. 

 4Vanhemmalla ei ole muita siteitä Suomeen kuin lapsi, hän ei ole kotou-
tunut tänne. 

 5Vanhempi hakee lapselle matkustusasiakirjoja: passia, viisumia, henkilöl-
lisyystodistusta ilman, että on sovittu matkasta yhdessä. 

 6Vanhempi ei kunnioita suomalaisten viranomaisten päätöksiä lapsen 
huollosta, elatuksesta tai tapaamisoikeudesta.

 7Vanhempi pyrkii saamaan käsiinsä lapsen asiakirjoja, kuten syntymä-, ter-
veys- ja koulutodistuksia. 

 8Vanhempi alkaa yllättäen opettaa omaa kieltään ja kulttuuriaan, vaikka ei 
ennen ole pitänyt asiaa tärkeänä.

 9Vanhempi piilottaa tai tuhoaa omia asiakirjojaan, esittää väärennettyjä 
asiakirjoja.

10Vanhempi muuttaa varallisuuttaan rahaksi ja siirtää sitä toiseen maahan. 
 

11Vanhempi luopuu vakinaisesta asunnosta tai työpaikasta tai menettää 
ne.

12Vanhempi on saamassa kielteisen oleskelupäätöksen.

13Vanhemman kansalaisuushakemus on hylätty tai hän ei edes halua ha-
kea kansalaisuutta, vaikka yhdessä toiseen maahan muuttamisesta ei ole 

ollut puhetta. 

Voit soittaa arkipäivisin numeroon 044 2626 662 tai lähettää 
sähköpostia osoitteeseen toimisto@kaapatutlapset.fi, niin 
saat apua kaappausuhan arviointiin.
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Mitä lapsikaappaus on?
•	 lapsi on alle 16-vuotias ja 

hänet on viety vakinaises-
ta asuinmaastaan ilman 
huoltajan suostumusta 
(huoltaja voi olla myös 
viranomaistaho) tai jätetty 
palauttamatta sovitun ta-
paamisen päätyttyä

•	 lapsen kansalaisuudella ei 
ole merkitystä

•	 huoltajuutta on tosiasial-
lisesti käytetty (lapsi on 
asunut huoltajan luona tai 
tavannut häntä)

•	 Suomen rikoslain 25. luku 
§5a mukaan lapsikaappa-
us on rikos. 

 
Lapsikaappaukset jaetaan 
kahteen ryhmään:

1. Kaappaukset Haagin 
lapsikaappaussopimukseen 
liittyneisiin maihin
•	näistä maista lapsi saa-

daan usein takaisin (ei var-
maa!)

2. Kaappaukset Haagin 
sopimuksen ulkopuolisiin 
maihin
•	useimmat Afrikan, Lä-

hi-idän ja Aasian maat

•	vaikea saada lasta takaisin

Kaapatut Lapset ry tukee ja 
neuvoo perheitä, jotka ovat 
kokeneet lapsikaappauksen, 
elävät keskellä kaappausuh-
kaa tai kansainvälistä huol-
tokiistaa
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Tapasin sattumalta tuttavani. 
Hän kertoi, että elämä on 
kiireistä lasten harrastusten 
vuoksi. Jäin miettimään, 
miten kevyempää elämäni 
olisi lähihuoltajana, 
jos lapseni pystyisi 
harrastamaan tai olemaan 
koulun iltapäiväkerhossa. 

Lapsellani on Aspergerin oireyh-
tymä. Hän on huippulahjakas 

tietoaineissa, mutta yksinkertaisina 
pidetyt arjen asiat voivat olla hänel-
le ylivoimaisia. Lapseni on vaikeaa 
mennä mukaan ikäistensä joukkoon 
tai liikkua kodin ulkopuolella ilman 
aikuisen tukea. Koulu kuormittaa. 
Lapsellani on oikeus luokka-avusta-
jan palveluihin, mutta käytännössä 
avustajia ei koulussa juuri ole. 

Ihmettelin vuosia monia asioita. 
Miksi lapseni on herkkä äänille, miksi 
hän ei opi pukemaan eikä piirtämään, 
miksi hän tarvitsee pilkuntarkan päi-
värytmin pysyäkseen rauhallisena? 
Miksi hänellä on kummallisia pelko-
ja? 

Pikku hiljaa elämänpiirini alkoi 
kaventua. Arjen asiat kuormittivat lii-
kaa. Työhön tai omiin harrastuksiin 
ei jäänyt enää aikaa eikä voimia. Ter-
veydentilani heikkeni.

”Lapsesi oireilee erosta. Anna hä-
nen itsenäistyä. Yritä nyt vain pitää 
itsesi rauhallisena. Lapsi on sinussa 
liikaa kiinni. Yritä vastuuttaa tois-
ta vanhempaa.” Nämä kommentit 

saivat aikaan lähinnä mielipahaa ja 
vanhempien keskinäistä syyttelyä. 
Päiväkoti-ikäisenä lapsellani ei ollut 
vielä diagnoosia, joten hän ei saanut 
erityisjärjestelyitä hoitopaikkaansa.  
Vaihtoehdoksi jäi kerhotoiminta. Il-
man lähipiirini apua olisin ollut ko-
tona loukussa.

Neuropsykiatrian 
työntekijät näkivät 
mistä oli kyse

Monien vaiheiden jälkeen lapseni 
ohjattiin neuropsykiatriaan erikois-
tuneiden työntekijöiden hoitoon. He 
ymmärsivät heti, mistä on kyse. Sain 
kuulla, ettei vanhemmuuteni ollut-
kaan hukassa. Aloin ymmärtää, että 
tilanteemme oli ollut ylivoimaisen 
kuormittava. Se oli ollut merkittävä 
syy kiistoihin lapsen toisen vanhem-
man kanssa. Nyt lapseni saa oikean-
laista kuntoutusta. Toki sekin on sito-
vaa ja työlästä, mutta asiat menevät 
eteenpäin.

Tunnen muitakin vanhempia, joi-
den lapsella on Aspergerin oireyhty-
mä, joillakin lisäksi ADHD. Olen ha-
vainnut, että myös monessa muussa 
perheessä on päädytty eroon. Tapaa-
misjärjestelyt ovat usein tavanomaista 
vaativampia. Siirtymät ja muutokset 
voivat saada lapset sekaisin, joskus 
he  voivat alkaa käyttäytyä aggressii-
visestikin. Tämä saatetaan tulkita lä-
hivanhemman ja lapsen vuorovaiku-
tusongelmaksi. Kyseessä on kuitenkin 
usein muutostilanteisiin liittyvä stres-

sireaktio.
Eronneilta Asperger-lasten van-

hemmilta vaaditaankin hyvää yhteis-
työtä. Päivärytmit ja toimintatavat 
tulisi pitää samankaltaisina molem-
pien vanhempien luona. Vanhempien 
pitäisi myös saada ohjausta lapsen 
kanssa toimimiseen ja sitoutua otta-
maan sitä vastaan.

Asperger-lapset eivät 
pääse tutkimukseen ja 
kuntoutukseen

Miten ammattilaiset sitten tukevat 
eroperheitä, joilla on Asperger-lap-
si? Kokemukseni mukaan apua on 
vaikea saada. Harva lapsi on niin 
onnekas, että pääsee neuropsykiat-
riseen kuntoutukseen, johon liittyy 
myös vanhempien ohjausta. Esimer-
kiksi tapaamisongelmat ohjataan 
helposti käräjille, mikä ei ole ratkaisu 
perusongelmaan. Avuksi saatetaan 
tarjota raskaitakin lastensuojelun toi-
mia ilman, että lapselle järjestetään 
riittäviä terveydenhuollon palveluita. 
Osalla vanhemmista on oman kun-
toutuksen tarvetta, mutta sen hake-
minen näyttää jäävän vanhemman 
oman aktiivisuuden varaan. 

Ero tai yksinhuoltajuus on helppo 
selitys lasten ongelmille. Asperger on 
synnynnäinen oireyhtymä, joka ei 
selity näillä asioilla. Kuntoutettu As-
perger-lapsi voi pärjätä elämässään 
hyvin.

Nimimerkki: ”Tietoa on, ymmär-
rystä tarvitaan”
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Lapsen aspergerin oireyhtymä 

EI JOHDU VANHEMPIEN AVIOEROSTA 
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Ilmoitus kesätyöpajapaikasta nuorille
Työaika: 13.–17.6.2016 klo 11–16 Nuortentalo Happi, Helsinki

Työtehtävä ja vaatimukset: Olet 13–16-vuotias nuori, jonka vanhemmat 
ovat eronneet. Tehtävänäsi on viikon aikana yhdessä toisten nuorten ja 

ammattilaisten kanssa kehittää toimintaa, jonka avulla nuoret voivat 
käsitellä vanhempien eroa. 

Eduksi katsomme: Tykkäät tehdä monenlaisia luovia juttuja, 
viihdyt ryhmässä, haluat auttaa muita ja uskallat kertoa mieli-
piteesi.

Työpaikkaedut: Päivittäinen brunssi, yllätysvierailijan tapaa-
minen, retkiä ja leffalippupaketti tai muu kiinnostava palk-
kio sekä työtodistus.

Työpajan järjestävät: Yhden Vanhemman Perheiden Liitto 
ry ja Kasvatus- ja perheneuvonta ry Kasper.

Haku: Vapaamuotoiset hakemukset 15.5. mennessä  
minna.jaakkola@suomenkasper.fi.
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KUTSU
Seuraavat yhdistykset on päätetty purkaa toiminnan päättymisen vuoksi  
21.5.2016 klo 10–10.30 Allergiatalossa, Paciuksenkatu 19, 00270  Helsinki: 

Espoon yksin- ja yhteishuoltajat ry
Etelä-Kymenlaakson Yhden Vanhemman Perheet ry. (Kotka)  
(ent. Kymenlaakson yksin- ja yhteishuoltajat ry)
Kirkkonummen Yksinhuoltajat ry
Nokian Yksinhuoltajat r.y.
Oriveden Yksinhuoltajat r.y.
Borgånejdens ensamföräldrar rf
Riihimäen Yksinhuoltajat ry
Ugin seudun yksin- ja yhteishuoltajat ry
Vihdin yksin- ja yhteishuoltajat ry
Keuruun Seudun Yksinhuoltajat ry
Ylä-Karjalan yksinhuoltajat ry
Varkauden yksinhuoltajat r.y.
JÄMSÄN SEUDUN YKSINHUOLTAJAT R.Y.
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YHDISTYKSISSÄ TAPAHTUU
ESPOO
Leppävaaran olohuone, yhteistyössä 
Päksy ry:n kanssa, torstaisin 17.3., 14.4. 
ja 12.5. klo 17.30–19 Leppävaaran 
kirkon Olotilassa, Veräjäkallionkatu 2. 
Lisätietoja Harriet Lohikari, puh. 040 531 
1057, harriet.lohikari@evl.fi
Monikulttuuristen lasten yh-vanhempien 
olohuone kokoontuu parittomien viik-
kojen keskiviikkoina 20.1.2016 klo 18– 
19.30 Matinkylän asukastalo Kylämajassa 
osoitteessa Matinkatu 7. Kahvi/teetar-
joilu. Lastenhoito järjestetty. Yhteyden-
otot osoitteeseen   mokuyhvanhemmat@
gmail.com. Ei ilmoittautumista. 
Espoon Tuomarilan perhekahvila yhden-
vanhemman perheille kokoontuu kerran 
kuukaudessa sunnuntaisin klo 15–16.30 
Tuomarilan kerhohuoneella Tuokkiksella, 
Tuomarilantie 19. Jutustelemme kahvin, 
teen ja mehun merkeissä arkipäivän 
askarruttavista aiheista. Lapsille järjes-
tetty omaa ohjelmaa. Kokoontumiskerrat 
loppukeväänä 2016 ovat su 13.3. klo 
15–16.30 ja su 24.4. klo 15–16.30. Tie-
dustelut kirsi kanerva p. 0505110165 tai 
kirsi.kanerva@evl.fi.
HANKO
Tukea YKSINHUOLTAJUUTEEN! -äiti-
ryhmä. Paikka: Perhekeskus Pikku-Lilla, 
Bulevardi 15. Ryhmä kokoontuu parit-
tomien viikkojen keskiviikkoisin klo 
17.30–19.
Kaikki joukolla mukaan!
Stöd för ENSAMFÖRSÖRJARE-mamma-
grupp. Plats: Familjecentret Pikku-Lilla, 
Boulevarden 15
HELSINKI
Pääkaupunkiseudun Yksin- ja Yhteis-
huoltajat PÄKSY ry
Pj. Veera Lampi, vtlampi@gmail.com 
Jäseneksi liittyminen ja muut jäsenasiat, 
paksyjasenasiat@gmail.com Muut yhteys-
tiedot ja lisätietoja tapahtumista Päksyn 
nettisivuilta www.paksy.net Päksy löytyy 
myös facebookista nimellä ”Päksy ry”
OLOHUONEET 
Oulunkylän seurakunta 
yhteistyössä PÄKSY ry:n kanssa 
yhteyshenkilö: perhetyön diakoni Terhi 
Lahdensalo 050 3653987
terhi.lahdensalo@evl.fi 
Olohuone: Voudintie 4 B (Koskelan 
alue) parittomien viikkojen keskiviikot 
klo 17-19 
Herttoniemen olohuone Päksyn, Pien-
perheyhdistyksen ja Kaapatut Lapset 
ry:n yhteinen olohuone tapaa paritto-
mien viikkojen lauantaina Leikkipuisto 
Herttoniemessä, Karhutie 11 klo 15–17. 
Lisätietoja: ami@geography.hu, p. 040 
717 1622
Malmin olohuone kokoontuu tiistaisin 
22.3., 26.4. ja 24.5. klo 17–19 Vertsissä, 
Malminkaari 15 A (Malmin Novan kaup-
pakeskus, 4 krs.) sisäänkäynti kauppakes-
kuksen sisältä, K-kenkäkauppaa vasta-
päätä. Tapaamisen aikana on lastenhoito. 
Tarjolla on kahvia, teetä ja välipalaa. 
Lisätietoja: anu.ojaksela@kalliola.fi tai 
p. 045 77311391. Yhteistyössä Kalliolan 
Setlementin ja Päksyn kanssa.
Monikulttuurinen olohuone 
Päksy ry:n ja Monikultturiyhdistys Fami-
lia Clubin yhteinen vertaistukiryhmä 
monikulttuurisille yhden vanhemman 
perheille tapaa Vallilassa joka kuun toi-
nen keskiviikko klo 17.30-19.30. Lisätie-
toja: eija.tuominen@iki.fi
Sateenkaareva olohuone yksin- ja yhteis-
huoltajavanhemmille ja heidän lapsilleen 
kokoontuu päiväkoti Sörkan tiloissa 
lauantaisin klo 15.30-17.30. Tarjolla 
välipalaa, kahvia/teetä. Jos lapset jäävät 
lastenhoitajien huomaan, ilmoittaudut-
han etukäteen (lasten etunimi, ikä, ruoka-
rajoitteet) Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
sateenkaari.yh.helsinki@gmail.com tai 
Emmi Christensen p. 044 333 4035.
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-kes-
kuksen takkahuoneella, Papintie 1. 
Ryhmä kokoontuu joka kuun 2. maanan-
tai. Tervetuloa! Yhteyshenkilö ja lisätiedot 
p. 040 500 1845 Kirsi
HYVINKÄÄ
Tapaamisia ei tällä hetkellä järjestetä. 
Mikäli sinä olisit kiinnostunut aloit-
tamaan 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 Hämeen-
linnan 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.kauha-
nen@evl.fi   
IMATRA
Imatran olohuone 
Lisätiedot: Rita Wallenius,  
imatrankipina@gmail.com
JANAKKALA/TURENKI
Yhden vanhemman perheet
Kevätkauden 2016 kokoontumiset
kuukauden ensimmäisenä maanantaina 
klo 17.30-19.30
Turengin seurakuntakeskuksen salissa
Juttilantie 2, 14200 Turenki
7.3. kysymystynnyri
4.4. askarrusta kerrakseen
2.5. äitien hemmottelua
6.6. kesän avaus
Lastenhoito järjestetään maalis-, huhti- ja 
toukokuun kokoontumisiin ja se on varat-
tava viikkoa ennen kokoontumista Hanna 
Marttilalta puh. 050 5958623 tai hanna.
marttila@janakkala.fi. Mukana illoissa 
diakoni Päivi Harju, perhetyöntekijät 
Hanna Marttila kunnasta ja Tiina Alakoski 
seurakunnasta, jolta myös lisätietoja puh. 
044 7656971. Järjestäjinä Janakkalan 
seurakunta ja kunta.
JOENSUU
Joensuun seudun yksin- ja yhteishuolta-
jat ry, pj. Kati Tuononen, 046 680 5140, 
sähköposti: katituononen18@gmail.com.
Joensuun olkkari kokoontuu keväällä 
seuraavasti: 21.3., 18.4., 23.5. klo 9.30–
11.30 Joensuun perheentalolla.
JÄRVENPÄÄ
Järvenpään olohuone 
Kevään kokoontumiset 7.3., 4.4. ja 2.5. 
Perhekeskus Pollessa os. Verstaspihankatu 
7–9 maanantaisin. Lisätiedot vertaisoh-
jaaja kiia@hotmail.com tai toiminnan-
ohjaaja 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.kai-
nuunyht@gmail.com. 
Yhdistyksen nettisivut:  
kainuunyht.yhdistysavain.fi  
Yhdistyksen facebook sivut:  
http://www.facebook.com/kainuunyht 
OLOHUONEET ja vertaisryhmätapahtu-
mat pääasiassa Teppanan perheasemalla, 
Rekitie 1. Katso tapahtumat facebook-si-
vuilta.
KANKAANPÄÄ
Vertaistukiryhmä
MLL Kankaanpään yhdistys järjestää 
Yhden vanhemman perheille tarkoitetun 
Vertaistukiryhmän. Ryhmä kokoontuu 
päiväkoti Petäjäisen MESIMARJAT-tilassa 
joka kuukauden ensimmäisenä keskiviik-
kona 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). Tervetuloa ilman lapsia tai 
lasten kanssa. Nyyttäri-tarjoiluna pientä 
iltapalaa. Lisätietoja: Kauniaisten Avoin 
Perhetoiminta, Grankullas Öppen Famil-
jeverksamhet, Jamina Bergholm p. 050 
376 2670

KEMI
Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet 
ry
yhdistysmerla.yhdistysavain.fiPj. Seija 
Lamminpää, merilapinyvp@gmail.com. 
Puh 040 846 5093Vpj. Kaisa Similä, 
merla.vpj@gmail.comJäsenrekisteri Seija 
Lamminpää, merilapinyvp(at)gmail.com
Keminmaan olohuone  kokoontuu joka 
kuukauden viimeinen torstai klo 17.30–
19.30 27.3., 24.4., 29.5., 28.8., 25.9., 
30.10., 27.11. Keminmaan seu ra kunnan 
Uuden Pappilan kerho tiloissa, Rantakatu 
26 A 94400 Kemin maa. Lisätietoja 
Johanna 046 614 5719 tai Annamari 040 
573 2644.
Tornion olohuone kokoontuu 
keskiviikko-iltaisin klo 17.30–19.30 
10.2., 23.3., 6.4. ja 18.5.2016 Tor ni ossa 
Perheiden Talolla Putaankatu 2. Las-
tenhoito on järjestetty. Lisätietoja Seija 
040 846 5093 tai Sirpa 044 238 1363. 
ABC-päivät: 23.2., 26.4. ja 31.5. klo 
10–12. Perheiden Ta lol la, Putaankatu 2. 
Lisätietoja Ul la Sauvola, puh 050 342 
2185. Ei en nak ko il moit tautumista.
KERAVA
Yhden vanhemman perheiden vertais-
tukiryhmä Lisätietoja p. 045 892 5222/ 
Marjo, marjo.mllkerava@gmail.com; 
Liity myös FB-ryhmään: Olkkari Kerava
Yksinhuoltajien kohtaamispaikka ko-
koontuu keskiviikkoisin klo 17.30–19 
9.3., 23.3., 20.4. ja 11.5. Keravan seura-
kuntakeskuksessa os. Papintie 2–6. Lap-
sille on järjestetty omaa ohjelmaa. Illan 
päätteeksi yhteinen iltapala. Ei ilmoittau-
tumista. Yhteyshenkilö: Kaisa Moilanen, 
kaisa.moilanen@evl.fi, p. 0400 378 014. 
KIRKKONUMMI
Kirkkonummen olohuone kokoontuu 
parittomien viikkojen tiistaisin klo 18 alk. 
os. Makasiinintien 6. Yhteyshlö ja lisä-
tietoja Maarit p. 040 754 3884 – kaikki 
joukolla mukaan!
KOKKOLA
Kokkolan Seudun Yhden Vanhemman 
Perheet ry ksyvp.yhdistysavain.fi                                                                                                                                 
kokkolayvp@gmail.com. Pj. Sari-Kaa ri na 
Vä hä mäki, juvena@suo mi 24.fi.  Puh 040 
570 5688. Vpj. Nan na Jo ke la, nanna.
jokela@jip pii.fi. Puh 046 637 4210. 
Jä sen rekisteri Minttu Nikula, minttu-
mau@gmail.com. Puh 040 730 7014
KOUVOLA
Kouvolan olohuone Yhdyshenkilönä 
toimii Maria Korpi. maria.korpi@evl.fi  ja 
liitosta p. 0400 441 708. Facebook: Kou-
volan seudun yksinhuoltajat
KUOPIO
Yhteyshenkilö puheenjohtaja Katja Vää-
nänen kuopionyhsihteeri@gmail.comp. 
046 902 6774. Olkkarit tiistaisin 1.3., 
5.4. ja 3.5.Tulliportinkatu 34 A, Kuopio
KUUSANKOSKI
Kuusankoskella Tähteessä kokoontuu 
vertaistuellinen yhden vanhemman per-
heiden olkkari seuraavina torstai-iltoina 
10.3., 14.4. klo 17–19. Osoite Tähteen 
seurakuntakoti Väkkäräntie 20. Lasten-
hoito järjestetty. Vetäjä Maria Korpi puh. 
0400 795 835, maria.korpi@evl.fi.
LAHTI
Lahden seudun Yhden Vanhemman Per-
heet 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-per-
heet-ry-lahden-seudun-yharit/ 
Facebook: Lahden seudun Yhärit
Turinat pidetään Perhetuvalla, Loviisan-
katu 14, Lahti. 
LAPPEENRANTA
Yhden vanhemman perheiden ”olkkari”  
Olkkari kokoontuu seurakunnan päi-
väkerhotiloissa (Koulukatu 10, käynti 
sisäpihan kautta). Kahvi/mehutarjoilu, 
lapsille lastenhoitaja. Lisätietoja Face-
book: Yhden-Vanhemman-Perheiden-olk-
kari-Lappeenranta. Olkkarin järjestävät 
yhteistyössä: Lappeenrannan seurakun-
tayhtymän lapsityö, kaija-liisa.pehko-
nen-suoranta@evl.fi; vertaisohjaaja, t92@
luukku.com; YVPL, 0400 441 708
LOHJA
Lohjan seudun Yksin- ja Yhteishuoltajat ry  
Lohjan olohuone pj. Piia Karppinen piia.
karppinen@elisanet.fi, 040 526 5972. 
Lohjan olohuone kokoontuu Moision päi-
väkoti 2:ssa avoimen päiväkodin tiloissa: 
15.3., 19.4., 17.5., 16.8., 20.9., 18.10., 
15.11. ja 20.12. klo 17.30–19.30 osoit-
teessa Kurjenkatu 12–14. Sisäänkäynti 
pihan puolelta, sininen ovi. Kahvitarjoilu.
LOIMAA
Yhden vanhemman perheiden ver-
taistuki-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 johtava dia-
koni Sirpa Laaksonen, 0400 397 468.
MÄNTSÄLÄ
Mäntsälän Yhden vanhemman perheiden 
olohuone kokoontuu klo 17-19 Mänt-
sälän seurakuntakeskuksen alasalissa, 
Urheilutie 1. Kevään 2016 kokoontumi-
set 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5. ja 17.5. 
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 Per-
heet ry
Pj. Aila Bärs p. 045 873 0010, oulunseu-
dunyvp.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 palve-
lemme uudella toimistolla, Kansankatu 
53.
Olohuoneet ja tapahtumat: www.osyvp.
fi/tapahtumat/
Avoimen päiväkodin olohuone, Uusikatu 
27, kokoontuu joka kuukauden ensim-
mäinen 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 HYPE-hanke ja Karja-
sillan seurakunta. 
Kiimingin olohuone Hyvinvointineuvolan 
tilat, Terveystie 1, kokoontuu joka kuu-
kauden toinen tiistai klo 17.30-19.00.  
Yhteistyössä  MLL, Oulun kaupunki ja 
Kiimingin seurakunta.
Muhoksen olohuone, Koivulehdon päivä-
koti, Tehtaantie 2, kokoontuu kuukauden 
ensimmäinen torstai klo 17.30-19.30. 
Oulunsalon olohuone, Oulunsalon 
yhteisötalo, Kauppiaantie 5. Kokoontuu 
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kuukauden kolmas keskiviikko klo 17.30-
19.00 
Vertaisryhmä erovanhemmille, Kumppa-
nuuskeskus, Kansankatu 53, kokoontuu 
kerran kuussa maanantaina klo 17–20. 
(Lastenhoito tarvittaessa, ilmoitetaan viik-
koa ennen p. 044 369 0844 tai oulun-
seudunyvp@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 järjes-
tetty. 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
Riihimäen Yksin-ja yhteishuoltajien Olk-
karit 14.3., 18.4. klo 18–19.30 ja perhei-
den retki Hirvijärvelle su 15.5. Iltapalaa 
ja lastenhoitoa varten ilm. muutamaa 
päivää ennen Tiinalle p.0503237964 tai 
tiina.heiskanen@evl.fi. Iltoja vetää Tessa 
Saarinen ja diakoni Tiina Heiskanen. 
SAVONLINNA
Olohuone yhden vanhemman perheille 
kokoontuu osoitteessa MLL Perhekeskus 
Heikinpohjantie 9. Lisätietoa antaa Jaana 
Valkama, berttana@luukku.com Tervetu-
loa 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/nyyt-
tärit. 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 yhteishuol-
tajat ry, 
Puheenjohtaja: Anneli Hangasmäki 
anneli.hang@gmail.com Varapj: Tuula 
Lahtinen tuulalahtinen@hotmail.com Sih-
teeri: Heli Sahari helisahari@yahoo.com 
Taloudenhoitaja: Minna Kautonen min-
nakautonen@gmail.com Jäsenvastaava: 
Jukka Silvennoinen jukka.silvennoinen@
yahoo.com Yhdistyksen puhelinnumero: 
0400 741 972 iltaisin ja viikonloppuisin.
Yhdistyksen sähköposti: tampereyh@
gmail.com Yhdistyksen nettisivut: tre-yh.
vuodatus.net Tulevat tapahtumat:Lauan-
taina 27.2.2016 klo 14 retki Vapriikkiin, 
Alaverstaanraitti 5, Tampere.Lauantaina 
12.3.2016 klo 14 yhdistyksen kevätko-
kous Tampereen Seudun Vertaiskeskuk-
sella, Mustanlahdenkatu 19. Tervetuloa!
TURKU
Turun Seudun Yksinhuoltajat ry
Pj. Tarja Mäkelä 044 358 8599, varapj. 
Kristiina Forss 045 121 7430 Tapahtumat: 
Onneli ja Anneli -teatteria ke 9.3. klo 
18 Turun Nuori Teatteri, Perheleiri Sina-
pin leirikeskuksessa pe 11. – su 13.3., 
Kevätkokous ti 29.3. klo 18 alkaen, 
Lasten/nuorten leffailta to 31.3., Ohjattu 
laserpeli sisäareenalla to 7.4. klo 18–20, 
Stormskärs Maja Åbo Svenska teatern 
9.4. klo 14, Huili-viikonloppu eli perhe-
leiri Hauhon Lomakeskuksessa 22.–24.4., 
Vappupicnik 1.5. klo 13, Ahvenanmaan 
retki 5.–7.5., Vanhempien eron ABC-

kurssi to 19.5. klo 17.30–20 Raisio
Kts. lisätietoja sekä tiedot olkkareistamme 
(Kaarina, Piikkiö ja Raisio): www.turun-
seudunyksinhuoltajat.com
VANTAA
Tikkurilan seurakunta järjestää Torstaitu-
pa-nimisen vertaistukiryhmän yhden van-
hemman perheille ja heidän lapsilleen. 
Torstaitupa kokoontuu yleensä torstai-il-
toina Ilolan seurakuntakodilla, Soittajan-
kuja 2, 01390 Vantaa. Klo 17.30–19.30.
Tarkemmat tiedot löytyvät Tikkurilan 
seurakunnan tapahtumakalenterista, jossa 
ilmenee myös ne poikkeukset, jolloin 
Torstaitupa ei kokoonnu. http://www.van-
taanseurakunnat.fi/tikkurilan-seurakunta 
Aikuisilla on mahdollisuus Torstaituvassa 
keskustella rauhassa omassa tilassaan 
luottamuksellisuuden ja vaitioloon 
sitoutuen. Lapsille lastenohjaajat järjes-
tävät omaa toimintaa. Pientä iltapalaa 
tarjotaan, 2€/perhe (kolikkolippaaseen). 
Toiminnasta vastaa Tikkurilan srk diako-
niatyö, Meiju Riihelä p 0405097305.
Rekolan seurakunnan yhden vanhemman 
perheet kokoontuu Asolan seurakunta-
talolla. os Asolantie 6 joka kuukauden 
toinen torstai (poikkeuksena toukokuu, 
jolloin tapaaminen 19.5.) Yhteyshenkilö 
perhetyön diakoni Siru Rantanen, p. 050 
342 6155. 
VARKAUS
Facebookissa Varkauden yhden vanhem-
man 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 Räisänentarja.
raisanen@kaapatutlapset.fi 044 262 
6662 järjestösihteeri Vilma Näverivilma.
naveri@kaapatutlapset.fi, 045 855 3055
Toimisto: Malmin kauppatie 26, 00700 
Helsinki toimisto@kaapatutlapset.fi
Sovithan tapaamisen aina etukäteen. 
www.kaapatutlapset.fi Löydät meidät 
myös Twitteristä ja Facebookista nimellä 
Kaapatut Lapset ry. Voit myös liittyä säh-
köpostilistallemme!
Vertaistukitoiminta Vuoden 2016 
teemanamme on kokijasta toimijaksi 
tukeminen. Tavoitteenamme on tukea 
vanhempien mahdollista siirtymää 
vertaistukijaksi. Haluamme tarjota 
vertaistukijana aloittaville toimivia työ-
kaluja ja kannustavan ilmapiirin yhdessä 
pidempään vertaistukijana toimineiden 
vapaaehtoistemme kanssa.Olohuonee-
tYksin- ja yhteishuoltajien yhteinen 
olohuone kokoontuu Herttoniemen leik-
kipuistossa, Karhutie 11. Kokoontumiset: 
5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 7.5., & 
21.5. klo 15–17.Monikulttuuristen ero- ja 
yh-vanhempien yhteinen olohuone on 
aloittanut toimintansa Matinkylän Kylä-
majassa, Matinkatu 7. Kokoontumiset: 
2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5. & 
25.5. Klo 18–19.30. Lisätiedot: mokuyh-
vanhemmat@gmail.com
Totaaliyhärit ry
Totaalisesti yksin lastaan odottaville ja/tai 
kasvattaville vanhemmille. Pj. Erja Turu-
nen, puheenjohtaja.totaaliyharit@gmail.
com. Kts. myös yhdistyksen kotisivut:  
www.totaaliyharit.wix.com/totaaliyharit
Yhdistys pyrkii toimimaan sekä paikalli-
sella että valtakunnan tasolla. Pyrimme 
tukemaan toisiamme vertaisina sekä 
julkaisemaan tutkittua tietoa totaalisesti 
yksin lastaan huoltavien vanhempien 
arjesta. Jäseniksi voivat liittyä kaikki, 
jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituk-
sen 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 kuukau-
den 1. sunnuntai klo 10-12, Kriisikeskus 
Osviitassa, Sorinkatu 4 C. Tervetuloa!
Jyväskylässä tapaaminen on joka kuukau-
den 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,  
jäsenrekisterinhoitaja Tuula Kivirinta yvp-
jasenrekisteri@gmail.com,  
www.yvpolkkari.fi

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

LIITON EROINFO
Liiton työntekijöiltä voit kysyä lapsen 
ela tuk seen, 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%)

ODOTATKO YKSIN?
Odotatko lasta yksin? Kaipaatko tietoa 
ja tukea? Aluekoordinaattori Teija Hall-
bäck-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

PSYKO TERAPEUTTI-
PÄIVYSTYS JÄSENILLE 
Parittomien viikkojen maanantaisin klo 
11-13, Helena Niemi, p. 044 994 9822

JURISTIPÄIVYSTYKSET 
ma klo 15-16 Anni Urpelainen
puh. 0400 591 115 (OULU)
ma klo 9-10 Karoliina Partanen 
p. 050 4943585 (KUOPIO)
ti klo 13–14.30 Jani Vuoti p. 040 750 2621 
(OULU)
ti klo 16–18 Johanna Ojala ja Kirsi Tarvai-
nen 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)

VAPAAEHTOISAUTTAJIEN 
VERTAISTUKIPUHELIMET
Eronneet nuoret äidit, joilla pieniä lapsia 
050 352 3634
Helsinki / Pääkaupunkiseutu
tukipuhelin: 050 408 1576
tukipuhelin: 050 408 1577
päihdetukipuhelin: 040 535 6748
Kotka
tukipuhelin 050 566 3044

Leskeksi jääneiden tuki
nuoretlesket.oulu@gmail.com

Paltamo
045 840 7917/Tuula, arkisin klo 21.00 asti
Tampere
0400 741 972  Tuula, iltaisin ja viikonlop-
puisin
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.

Omille jaloille 
-toiminta auttaa vaikeissa elämäntilanteissa 
olevia heidän talous- ja velkaongelmissaan. 

Toiminta on vapaaehtoistyötä, jossa koulu-
tuksen saaneet tukihenkilöt auttavat talous-
vaikeuksissa 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 yhdis-
tystietoihin sekä jäsentietoihin, ota yhteys 
järjestösihteeriin p. 040 774 9660, jarjes-
tosihteeri@yvpl.fi

LIITON WWW-SIVUT: www.yvpl.fi
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00003 VASTAUSLÄHETYS

 Haluan liittyä lähimpään yh-yhdistykseen (n. 10-20 euroa/vuosi) ja saan Muut-

tuva 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:

Vanha osoite:

Puhelin:

Sähköposti:

PALVELU
KO RT T I



Palautusosoite: 
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
Allergiatalo, Paciuksenkatu 19
00270 Helsinki

.MW80

Tietoa ja tukea vanhemmille keväällä 2016
Eroryhmät

Ryhmien tavoitteena on auttaa osal-
listujia ymmärtämään omaa eropros-
essia ja antaa mahdollisuus käsitellä 
siihen liittyviä tunteita ja kokemuksia. 
Erityisesti käsitellään vanhemmuutta. 
Muutetaan haasteellinen elämänti-
lanne yhdessä voimavaraksi. 

HELSINKI Suomalainen erosemi-
naari järjestetään keskiviikkoiltoina 
klo 17–20 2.3.–4.5. Seminaarin ajaksi 
on järjestetty lastenhoito, joka on 
maksuton. Hinta yhdistyksen jäse-
nille 150 e, muille 300 e. Yhdistyksen 
jäseneksi voi liittyä www.yvpl.fi tai il-
moittautumisen yhteydessä. Lisätieto-
ja ja ilmoittautuminen Terhi Rapeli, p. 
040 186 3421 tai terhi.rapeli@yvpl.fi.

TURKU Hyvä ero -ryhmä 4.4.–
23.5.2016 ma klo 17.30–20, Puuha-
pirtti, Nahkurinkatu 5, Turku. Hinta 
90 €. Lastenhoito järjestetty. Ilmoit-
tautumiset 29.3.2016 mennessä. Lisä-
tietoa antaa Teija Hallbäck-Vainikka 
040 541 5294 teija.hallback-vainik-
ka@yvpl.fi 21.3.2016 alkaen. 

OULU Fisher -eroseminaari ti 12.4., 

ti 19.4., la 30.4. (Huom aika: klo 10–
15), ti 3.5., ti 10.5., to 12.5., ti 17.5., 
24.5, ti 31.5 klo 17.30–20. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset:  050 342 2185  tai 
ulla.sauvola@yvpl.fi. 

KUOPIO Eroneuvoilta ke 16.3.2015 
klo 17–19 Kuopion Ensikotiyhdistys 
ry, Haapaniementie 10, Kuopio.
Eroneuvot ovat maksuttomia ja avoim-
ia kaikille asuinkunnasta riippumatta, 
eikä tilaisuuksiin tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Mukana on koulutettuja 
vapaaehtoisia, jotka ovat itse eron-
neita vanhempia. Lisätietoja: 044 369 
7210 tai   vuokko.pekkarinen@kuopi-
onensikotiry.net ja 0400 441 708 tai 
marjo.meriranta@yvpl.fi

Verkkoryhmät
PERHEAIKAA.FI-sivustolla: Yhden 

vanhemman perheiden vapaamuo-
toinen keskusteluchat kokoontuu 
keväällä 2016 joka toinen tiistai 
seuraavasti:  23.2., 8.3., 22.3., 5.4., 
19.4., 3.5., 17.5. klo 19.30-21.00. 
https://www.perheaikaa.fi/live-chat/.  
Tule mukaan nimimerkillä tai ilman. 

Paikalla koulutetut vertaisohjaajat. 
PERHEAIKAA.FI-sivustolla Eroinfo-

chatissa keväällä 2016 tiistaisin 1.3., 
5.4., 3.5., 7.6. klo 12–13.30 osoit-
teessa: https://www.perheaikaa.fi/live-
chat/. Asiantuntijat vastaavat lapsen 
elatukseen, huoltoon sekä eroon liit-
tyvissä kysymyksissä. 

Liittokokous lauantaina 
21. toukokuuta 2016 
Helsingissä

Liittokokous vahvistaa tilinpäätök-
sen 2015 ja toimintasuunnitelman ja 
tulo- ja menoarvion 2017.  Lisäksi kok-
ous valitsee liittohallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle.  Jäsenyhdistyks-
en äänimäärä riippuu yhdistyks-
en henkilöjäsenten lukumäärästä 
31.12.2015. Jäsenyhdistykset saavat 
pian liiton jäsenmaksulomakkeen, 
jolla se voi maksaa jäsenmaksunsa lii-
tolle 30.4. mennessä. Liittokokouksen 
iltaohjelma on Vantaan Tulisuudel-
massa. Lisätietoja: johanna.ikavalko@
yvpl.fi.


