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Liittokokous lähestyy
N

äin keväällä muutkin kuin oma liittomme miettii tulevaa toimintaansa. Hallitus on antanut kehysriihensä tulokset tiedotusvälineille. Ikävä kyllä, mitään hyvää ei pienituloisille ole luvassa;
päinvastoin. Leikkuri käy nimenomaan pienissä tuloissa ja tuissa. Tämä tulee väistämättä näkymään
muun muassa kotimaisessa kulutuksessa. Hyvätuloiset joka tapauksessa kuluttavat; siinä ei muutama
euro sinne tai tänne vaikuta mihinkään ja ylimäärä on mahdollista laittaa sukanvarteen. Pienituloinen
joka tapauksessa joutuu kuluttamaan kaiken minkä saa. Jos tuloja tulisi muutama euro enemmän, ne
palautuisivat kulutukseen vaikkapa siten, että ruokaa voisi ostaa muualtakin kuin punalappuisten korista. Ja vastaavasti jokainen leikattu euro on pois suoraan kotimaan kulutuksesta.
Säästöpolitiikka ei ole pakko, vaan arvovalinta. Hallitus on päättänyt säästää elvyttämisen sijaan
ja valinnut säästökohteiksi jo valmiiksi köyhät. Jopa siinä määrin räikeästi, että hallituspuolueidenkin
rivistä noustu asiaa ihmettelemään (H. Harkimo 8.416, IL). On varsin harhaanjohtavaa vastustaa elvytystä ja lainanottoa sillä perusteella, että emme voi syödä tulevien sukupolvien pöydästä. Tulevat
sukupolvet ovat keskuudessamme juuri nyt ja tässä. Jokainen säästö, minkä leikkaamme nyt lapsiperheiltä, on edessämme sitten, kun heidän pitäisi ryhtyä elättämään maatamme.
Olen aiemminkin viitannut edellisen laman lapsista tehtyihin tutkimuksiin, jotka ovat varsin lohduttomia.
Hallitus ei ole niistä mitään oppinut, vaan toistaa samat virheet kahdeksankymmenluvulla syntyneiden omilla lapsilla. Sikäli mikäli kyseinen sukupolvi edes lapsia uskaltaa tehdä.
Ensi toimintavuosi, jos liittokokous toimintasuunnitelman hyväksyy, tulee painottumaan paikallisen
vaikuttamistoiminnan rakentamiseen. Tämä on myös rahoittajamme halu.
Kunnallisvaaleissa teemamme tulee olevaan lapsiperheiden hoivapalvelut. Niitä on paikallistasolla
heikennetty ja tullaan kaikesta päätellen heikentämään, mikä suoraan näkyy muun muassa jäsenistömme kasvavassa työttömyydessä. Yhden vanhemman perheiden osuus pienituloisista lapsiperheistä
kasvaa edelleen, nyt se on jo liki kolminkertainen verrattuna kahden vanhemman lapsiperheisiin.
Leikkuri myös monistuu eroperheissä; aiemmin mainitsemassani v. 1987 syntyneiden tutkimuksessa
on huomattu, että erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat eroavat useammin kuin muut. Esimerkiksi autistilasten kohdalla 37% kun muiden tutkimusryhmään kuuluvien kohdalla se on 24%.
Vammaistuki kuuluu myös hallituksen leikkauslistalle.
On siis entistäkin tärkeämpää, että me yhdessä jatkamme tätä välillä raskastakin vapaaehtoistoimintaamme. Vertaistuella on suunnaton merkitys ihmisen jaksamiseen. Ja jos me emme pidä meteliä
tarpeistamme, ei meteliä pidä kukaan muukaan.Toivottavasti pääsette suurin joukoin liittokokoukseen
tutustumaan ja vaikuttamaan ensi vuoden toimintaamme. Muistattehan, että liitto maksaa yhden
kokousedustajan kulut eli pienistäkin yhdistyksistä pitäisi olla mahdollista lähettää edustaja paikalle.
Paikalle virallisen edustajan lisäksi saa tulla (ja toivotaankin) myös muita.
Liittokokouksessa tavataan!
Susanna Kavonius
Puheenjohtaja
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2016
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Mahtava kesäloma ja Leirikesä

Sosiaalihuoltolain järjestämislaki
nostaa esiin kokemusasiantuntijuuden: asiakkaita ja heidän järjestöjään
pitää kuulla sosiaali- ja terveyshuollon palveluita järjestettäessä. Kunnissa on vammaisilla ja vanhuksilla omat
neuvostonsa, jotka tekevät aloitteita
kunnan palveluiden parantamiseksi.
Lapsiperheiden neuvostoja ei ole,
vaikka lapsiperheet käyttävät kuntien palveluja todella paljon. On
neuvolat, varhaiskasvatus ja koulut,
kotipalvelut, lastensuojelu, kasvatusja perheneuvolat, terveyskeskukset,
urheilutoiminta jne. Olisiko aika perustaa lapsiperheiden omat neuvostot
laatimaan aloitteita palvelujen kehittämiseksi?
Lähes kaikissa liiton jäsenyhdistyksissä ja olohuoneissa tarjotaan
yhden vanhemman perheille vertaistukea. Moni on saanut koulutuksen
tukihenkilötoimintaan tai vertaisryhmän vetämiseen. Vertaistuki on tieteellisesti todettu tehokkaaksi ja vaikuttavaksi hoitomuodoksi. Ryhmät
ovatkin vetäneet kiitettävästi yhden
vanhemman perheitä. Voitaisiinko
tätä toimintamuotoa hyödyntää myös
julkisella sektorilla? Entä jos lastenvalvoja ohjaisikin uudet jäsenet suoraan yhden vanhemman perheiden
olkkariin ja eroryhmään?
Liitossa on nimetty Paikallisen tason vaikuttamistyöryhmä. Se miettii
kuluvan vuoden aikana, mitä voimme tehdä, jotta kunnissa kuunneltaisiin enemmän yhden vanhemman
perheiden kokemuksia ja ohjattaisiin
uusia jäseniä ”jälkihoitoon” olkkareihin ja eroryhmiin. Luvassa on myös
nettikurssi aiheesta. HS

Kesäleiri kutsuu lapsia!
Leiri on lomaa, uusia kavereita
ja turvallista seikkailua!

Katso tarkemmat aikataulut ja hae mukaan:

www.leiri.fi

Kun
expuolisosta
ei päästä
irti – eron
jälkeinen
vaino
V

ainoaminen on vuoden 2014
alusta voimaan tulleen lain (RL
25 7a) mukaan toistuvaa, ei-toivottua yhteydenottamista, seuraamista
ja tarkkailemista, joka on omiaan
aiheuttamaan kohteessaan pelkoa
tai ahdistusta. Vainon kohteeksi voi
joutua julkisuuden tai ammattinsa
vuoksi. Vaino voi nousta esimerkiksi naapurivihasta. Vainoaja voi olla
täysin tuntematon, joka harhaisen tai
muuten vääristyneen ajattelun kautta
tavoittelee kohdettaan. Yleisin ja samalla vaarallisin vainoamisen muoto
kuitenkin liittyy parisuhteen päättymiseen, eli vaino on hyvin usein
m u u t t u v a p e r h e 2/2016
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lähisuhdeväkivaltaa. Tämä näkyy
selvästi rikostilastoissa. Ylivoimaisesti suurin osa vainorikosilmoituksista
liittyy eron jälkeiseen vainoon.
Päivittäisiä kymmeniä puheluita,
tekstiviestejä ja sähköposteja. Yhteydenottoja lasten asioissa, kommentointeja, ilmoituksia, keskustelupyyntöjä, selityksiä, uhkauksia, kehuja…
vaikka kohde on kieltänyt yhteyden
ottamisen, vaikka lähestymiskielto
on jo määrätty. Perässä kulkemista,
ilmestymistä kodin tai työpaikan läheisyyteen. Seuraamista sosiaalisessa
mediassa, valeprofiileita, mustamaalaamista, loukkaavia julkaisuja. Lahjojen lähettämistä, uhkausviestien
jättämistä, pelottelua, fyysistä väkivaltaa. Tätä on vainoaminen.
Eron jälkeinen vaino on heikosti
tunnistettu. Vainoaminen sekoitetaan
huomionosoituksiin tai erokriisiin,
jolloin se nähdään suhteen päättymiseen liittyväksi normaaliksi ja ohimeneväksi vaiheeksi. Sitä vainoaminen
ei ole. Keskimääräinen vainon kesto
on kaksi vuotta, parisuhdevaino kestää pidempään. Vainoaminen sisältää
aina vakavaa henkistä väkivaltaa ja
nimenomaan
paisuhdekontekstissa on vaarana joutua myös vakavan
fyysisen väkivallan kohteeksi. Eroaminen on ollut pyrkimys laittaa piste lähisuhdeväkivallalle, mutta toisin
kävi. Eropäätös tai erouhka käynnistävät varsinaisen vainoamisen. Nykyteknologian mahdollistama 24/7 vaikuttaminen ja kontrollointi eivät anna
hetken rauhaa, kotikaan ei ole turvapaikka. Vaino on väkivaltaa, jonka
osapuolina ovat usein myös perheen
lapset ja läheiset. Vaino kietoutuu
laajasti uhrin koko elinpiiriin.
Vainotun perheen kaikessa toiminnassa tulee ottaa huomioon turvallisuus. Ulkoinen turvallisuus vaatii usein isojen muutosten tekemistä;
päivärutiinin muuttamista, turvalaitteiden hankkimista, turvakotiin hakeutumista, paikkakunnan vaihtoa,
äärimmillään jopa maasta muuttoa
ja henkilöllisyyden vaihtamista. Turvasuunnitelmia ja tukea tarvitsevat
myös vainotun perheen lapset, lä-
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heiset, joskus myös vainotun työtoverit. Mikäli omalla paikkakunnalla
toimii MARAK (moniammatillinen
lähisuhdeväkivallan riskinarvioinnin
työryhmä) https://www.thl.fi/fi/web/
lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/
menetelmat/marak
vainotapaukset
on usein syytä viedä MARAK-työryhmän käsiteltäviksi ja sitä kautta
käynnistettäväksi monialainen viranomaisapu, sekä kattavan turva- ja toimintasuunnitelman laatiminen
Opas vainon uhreille ja auttajille:
http://www.varjohanke.fi/haluanelaa-en-vain-olla-hengissa/
Täältä ohjeita digitaaliselta vainolta suojautumiseksi: http://www.
varjohanke.fi/digitaalinen-vaino-parisuhteessa/
Lapsi joutuu vainossa usein välikappaleeksi ja suoranaisesti vainoamisen välineeksi. Vainossa lasten tapaamiset ovat usein valjastettu
keinoiksi tavoitella ex- puolisoa tai
hankia hänestä tietoa. Lapset joutuvat ristiriitaiseen tilanteeseen, pahimmillaan heidänkin turvallisuutensa
vaarantuu. Vainotilanteissa kaikkien
osapuolten etu olisi se, jos vainoavan
vanhemman ja lapsen välistä suhdetta voitaisiin tukea, samalla kun tapaamiskäytännöistä poissuljettaisiin
kaikki kohtaamiset ja suoran vaikuttamisen mahdollisuudet vainoajan
ja uhrin väliltä. On hyvä tiedostaa,
että kaikki kohtaamiset vahvistavat
vainoamista. Ääritapauksissa lapsen
turvallisuutta ei voida riittävällä tavalla varmistaa, jolloin ei ole muuta
mahdollisuutta kuin estää lapsen ja
etävanhemman tapaamiset ja yhteydenpitäminen kokonaan.
Vainoaminen on väkivaltaa ja
rikos, jossa kaikki osapuolet tarvitsevat tukea. Jos epäilet tulleesi vainotuksi puhu tilanteestasi läheisille,
ota yhteyttä lähisuhdeväkivallan auttamispalveluihin tai terveydenhuoltoon, sekä poliisiin. Tutustu myös
Nettiturvakotiin https://www.turvakoti.net/site/ Kerää todistusaineistoa
vainosta ja tee rikosilmoitus. Jos olet
eroamassa kontrolloivasta puolisosta,
huomioi vainoamisen mahdollisuus
ja itsesi suojaaminen jo erosuun-

nitelmia tehdessä. Hae itsellesi ja
perheellesi apua jaksamisen tueksi.
Sama koskee myös vainoajaa. Mikäli
ero tuntuu mahdottomalta hyväksyä,
tai erosta selviäminen tuntuu toivottomalta, apua kannattaa hakea itselle.
Mitä nopeammin, sen parempi.
Lapset ja nuoret altistuvat usein
vainolle ja tekijä voi toteuttaa vainoamistaan myös lasten kautta/
avulla. Vaino kuormittaa lasten arkea
monella tapaa.
Hanke etsii tällä hetkellä tutkimusyhteistyöhön nuoria ”kokemusasiantuntijoita” (10- 21 –vuotiaita) jotka
voisivat pohtia haastattelussa eron
jälkeiseen vainoon liittyviä asioita ja
siitä selviytymistä.
Aiemmin tehtyjen tutkimusrajausten vuoksi haastattelut kerätään
niistä nuorten kokemuksista, joissa
tekijänä on isä. Tutkimus toteutetaan
yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa.
Tutkimuksen tarkoituksena on
lisätä tietoa vainosta ja siitä selviytymisestä nuorten arjessa. Kerättyä
aineistoa käytetään ainoastaan tutkimustarkoitukseen ja kaikkia sitoo vaitiolovelvollisuus.
Käytännön toteutukseen ja tutkimuseettisiin kysymyksiin (tutkimusluvat, suostumuslomakkeet) palataan
tarkemmin ennen haastattelua. Lisätietoja voi kysyä / ilmoittautuminen
jaana.kinnunen@violary.fi tai riitta.
hannus@oetk.fi tai pirjo.ervasti@
oetk.fi

Lisää aiheesta sivuillamme
www.varjohanke.fi
teksti:
hanketyöntekijä
psykoterapeutti
Ulla Valtonen
VARJO-hanke

Bodil Rosengren
1964-2016
in memoriam

Diplomaattinen järjestöaktivisti on poissa
L

iiton entinen puheenjohtaja Bodil Rosengren on menehtynyt äkilliseen sairauskohtaukseen.
Bodil oli lämmin, ystävällinen ja älykäs ihminen. Hänellä oli laki ja asetukset
hallussa, mutta hän toimi aina ihmisyys edellä. Hän ei koskaan pilkannut eikä sortunut ilkeyksiin. Hänen hersyvä huumorinsa pelasti monta tylsää kokousta.
Hän ei pelännyt taistella niiden asioiden edestä, joihin uskoi eikä myöskään pelännyt puolustaa heitä, jotka eivät itseään voi puolustaa. Hän toimi avoimesti ja
itsensä likoon laittaen, vaikka hänen toimintansa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden puolesta aiheutti vihapostitulvan jopa hänen työpaikalleen.
Bodil teki joka päivä töitä sen eteen, että maailmasta tulisi parempi paikka. Muistamme Bodilia parhaiten yrittämällä jatkaa hänen työtään, vaikka hän meille isot
saappaat jättikin täytettäväksi.
Otamme osaa Bodilin perheen ja läheisten suureen suruun.
Susanna Kavonius
puheenjohtaja

LIITTO VALVOO PUOLESTASI

Oikeusministeriö kartoittaa lapsen huoltolain

muutostarpeita
Yhden Vanhemman
Perheiden Liitto ry:n mukaan
lapsenhuoltolakiin tulisi
lisätä perhetuomioistuinten
perustaminen, asiantuntijaavustajan käyttö huoltoja tapaamiskiistojen
tuomioistuinkäsittelyissä
ja julkiselle sektorille pitää
määrätä pakko järjestää
jokaiselle erovanhemmalle
eroneuvottelu
vanhemmuussuunnitelman
laatimiseksi.

Oikeudenkäynti
menettely pitää
keskittää perhe
tuomioistuimiin tai
-osastoihin
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Nykyisin saman lapsen huolto- ja
tapaamiskiista voi olla menossa samanaikaisesti käräjä-, hovi- tai korkeimmassa oikeudessa ja lastensuojelun valitus hallinto-oikeudessa tai
korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Eri prosessit etenevät eriaikaisesti,
viestit viranomaisilta toisille ei ymmärrettävästi useinkaan kulje ja vanhemmille annetut tuomioistuinpääm u u t t u v a p e r h e 2/2016

tökset voivat pahimmillaan olla jopa
keskenään vastakkaisia. Perheasiat
pitääkin keskittää samoihin tuomioistuimiin, esimerkiksi perhetuomioistuimiin tai käräjäoikeuksien tai hallinto-oikeuksien perheosastoihin.

Käräjäoikeuden
asiantuntija-avustaja
korvaamaan
sosiaalitoimen
selvitystyötä
Liiton mukaan Follo-sovittelutoiminnan menestys perustuu siihen,
että käräjätuomari työskentelee yhdessä lapsen kasvun ja kehityksen
asiantuntijan kanssa. Lain mukaan
tuomioistuinsovittelua ei saa käyttää
huoltokiistoissa, joiden osapuolilla
on ollut esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaa tai jompikumpi osapuoli on ollut alisteisessa asemassa. Nämä muut
huoltokiistat ovatkin näin ollen luonteeltaan vielä haastavampia kuin tuomioistuinsovittelut. Liitto esittääkin,
että varsinaisissa huolto- ja tapaamiskiistojen tuomioistuinkäsittelyissä
pitäisi tämän vuoksi olla vähintään
sama työskentelypari kuin tuomioistuinsovittelussakin.
Norjassa käräjätuomarin apuna
on ollut lapsen kasvun ja kehityksen

asiantuntija, psykologi tai lastenpsykiatri. Hän laatii perheen sosiaalisen
selvityksen ja kuuntelee lapsia. Hän
seuraa konkreettisesti mahdollisen
väliaikaismääräyksen
toimivuutta
käytännössä haastattelemalla perheen jäseniä näiden kotona väliaikaismääräyksen aikana. Näin päätöksen tekijällä, käräjätuomarilla, olisi
nykyistä enemmän tarpeellista tietoa
vaihtoehdon toimivuudesta käytännössä, esimerkiksi toteutuvatko lapsen tapaamiset vai ei, kuka tapaamisia
estää ja minkä takia vai laiminlyökö
niitä joku osapuoli. Suomessa väliaikaismääräyksen
toimivuudesta
on saatavilla käytännössä vain sana
vastaan sana. Norjan mallin tehokkuudesta kertoo se, että uusintakiistoja on suhteellisesti vähemmän kuin
Suomessa.
Lapsen huoltolakia tulee muuttaa
niin, että vanhemman harjoittama
väkivalta lasta kohtaan huomioidaan
vakavana vanhemmuuden puutteena. Huoltokiistoista, joihin liittyy
lähisuhdeväkivaltaa, 40 % muuttuu
huoltokiistakierteiksi (Hautanen, Teija 2010).
Asiantuntijan työ tekisi käytännössä sosiaalitoimen selvitykset tarpeettomiksi. Näin säästyneet henkilötyövuodet voitaisiin siirtää kunnilta
käräjäoikeuksiin. Järjestely nopeuttaisi käsittelyjä. Jo pelkkä puolen

vuoden Follo –kokeilu aikoinaan vähensi Helsingissä merkittävästi selvityspyyntöjen määrää sosiaalitoimelle.

Lapsen tapaamisoikeus
Lapsen huolto- ja tapaamislaki
takaa lapselle oikeuden tavata ja ylläpitää suhteita vanhempaan, jonka
luona hän ei asu. Kuitenkin Lapsenhuoltolain täytäntöönpanolaki on
laadittu suojaamaan vanhemman
oikeutta tavata lasta Lapsen huoltolakia edeltävän lain mukaisesti. Täytäntöönpanolakia tuleekin korjata
vastaamaan uutta huoltolakia.

Tuetut ja valvotut
tapaamiset
Lapsen ja vanhemman tapaamiset eivät aina suju toivotulla tavalla.
Vanhemmilla voi olla haasteita vanhemmuudessa ja/tai epäluottamusta,
jolloin vanhemmat tarvitsevat ulkopuolista tukea. On tarkoituksenmukaista, että tuomioistuin määrää
ja sosiaalityöntekijä hyväksyy vain
sellaisen vanhempien tapaamissopimuksen, joka on myös käytännössä
kyseisellä paikkakunnalla järjestettävissä. On turha määrätä lapsen isovanhempia valvojiksi tarkistamatta
sopiiko ajankohta isovanhemmille ja
ovatko he ylipäätään niin hyväkuntoisia, että he voivat toimia valvojina. Jos
tapaamiset määrätään tapaamispaikkaan, tulee sen olla tapaamisajankohtana auki. Jos tarvetta on esimerkiksi
kaappausuhan vuoksi jatkuvaan tarkkailuun, on tuota jatkuvaa tarkkailua
oltava saatavilla. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä tuetuista ja
valvotuista tapaamisista esitetään,
että jos ilmenee tarvetta ammattimaiselle valvonnalle, kuten vartiointiliikkeen palveluille, tulisi tapaaminen
poistaa ainakin määräajaksi. Tätä
vaihtoehtoakin pitäisi pohtia.
Lisäksi liitto esittää, että lapsiperheiden yleinen kotipalvelu ja lastensuojelun ennaltaehkäisevät toimet
ulotettaisiin myös etävanhempiin.

Tärkeää tämä olisi etenkin silloin,
kun harkitaan tuettuja tapaamisia.
Tämä voi olla tarpeen pienen lapsen ja erityistarpeisen lapsen hoitamisessa. On ollut tapauksia, joissa
astamaatikkolapsen
lähivanhempi
ei suostu tapaamisiin, koska toinen
vanhempi ei huomioi lapsen sairautta
riittävästi, vaan lapsen kunto heikkenee tapaamisten aikana. Silloin vanhemmalta voitaisiin edellyttää lapsen
ja vanhemman sopeutumisvalmennuskurssin käymistä ennen tapaamisten aloittamista. Astman ohella muita
tapaamiskiistoihin liittyviä lapsen erityistarpeita ovat erilaiset neurologiset
oireyhtymät. Niiden hoitamiseksi ao.
potilasjärjestöt ovat kehittäneet moniammatillisia vanhempien ja lasten
sopeutumisvalmennusjaksoja, joissa
vanhemmat voivat perehtyä erityistarpeisen lapsen hoitoon ja kasvatukseen vamman edellyttämällä tavalla.
Tuomioistuimen ja sosiaalitoimen
tulee huomioida lapsen ja vanhemman erityissairaanhoidon hoito- ja
kuntoutussuunnitelma niin, että myös
tapaamisten aikana hoito ja kuntoutus toteutuvat. Mikäli asiasta syntyy
epäselvyyksiä tuomioistuimen ja/tai
sosiaalitoimen tulisi järjestää lasta
hoitavan lääkärin konsultaatio.
Tapaajavanhemman päihde- ja
mielenterveysongelmat tulee huomioida riittävästi. Valvotuissa vaihdoissa
tulee olla mahdollisuus päihdetestaukseen. Jos vanhempi on saanut
tuomion lapsensa pahoinpitelystä tai
lastensuojelu on puuttunut pahoinpitelyn vuoksi perheen tilanteeseen,
pitää tämä huomioida tuomioistuinpäätöksessä vanhemmuuden puutteena. Vanhemmalla pitää kuitenkin
olla mahdollisuus kehittää vanhemmuuttaan mm. lastensuojelun perhetyöntekijän tai kasvatus- ja perheneuvonnan ohjauksessa.

Pakollinen
vanhemmuus
suunnitelma
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on esittänyt, että kaikille erovan-

hemmille tarjotaan mahdollisuutta
julkisen sektorin järjestämään eroneuvotteluun, joka käytännössä olisi
muistiossa mainitun vanhemmuussuunnitelman laatimista. Vanhemmat
yhdessä suunnittelisivat, millaisena
lapsen arki toteutuisi eron jälkeen
kahdesta kodista käsin, kuten esimerkiksi lapsen asumiseen, huoltoon ja
tapaamiseen liittyvät yksityiskohdat.

Suunnitteilla oleviin
erokeskuksiin myös
järjestöjen eroryhmiä ja
vertaisryhmiä
Liitto pitää erittäin tärkeänä Lapset ja perheet –hankkeeseen liittyviä
varhaisen tuen matalankynnyksen
poikkihallinnollisia, moniammatillisia erokeskuksia, jotka olisivat osa
hankkeen perhekeskuksia. Tärkeää
olisi, että erokeskuksissa olisi myös
mahdollisuus kokemusasiantuntijan
tukeen. Aikuisten ja lasten eroryhmiä
pitäisi olla tarjolla jokaiselle eroperheen jäsenelle, niin aikuisille kuin
lapsillekin.
Liitto on järjestänyt eroryhmiä
yhteistyössä toisten järjestöjen, seurakuntien ja kuntien kanssa jo 17
vuoden ajan ja kehittänyt kokemusasiantuntijan vetämiä vanhempien
vertaisryhmiä 40 vuoden ajan. Liiton
kokemuksen mukaan toinen eronnut on toivon antaja, johon mikään
viranomainen ei pysty. Vertaistuki
auttaa myös hyväksymään kriisiin
liittyvät kuluttavat häpeän ja vihan
tunteet. Vertaistuesta on hyötyä myös
lapsille. Tavallisinta on, että lapsi ei
ole keskustellut kenenkään kanssa
vanhempiensa erosta, ei toisten lasten eikä aikuisten. Järjestöt voivat
järjestää vertaisryhmiä iltaisin ja viikonloppuisin, mikä sopii perheille,
mutta ei aina kunnan työntekijöille.
Järjestöjen vertaistukiryhmät toimivat
tehokkaina julkisen sektorin työn täydentäjinä.
Liitto antoi aiheesta lausunnon oikeusministeriölle 15.2.2016. HS
m u u t t u v a p e r h e 2/2016
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YHDEN VANHEMMAN PERHEEN MUOTOKUVA

Yhden
vanhemman
perheen
muotokuva

Koulutussuunnittelija Birit Oksman Kajaanista
Millainen äiti sinä olet?

Aktiivinen, reilu ja rempseä äiti.
Me tehdään, käydään ja koetaan yhdessä.  

Kerro lapsistasi joku asia, joka
ilahduttaa sinua erityisesti

Molemmat tyttäret ovat äidin ylpeyden aihe numero yksi! Heillä on
omat vahvuutensa ja ominaispiirteensä. Vanhempi tyttäreni on ihanan
iloinen ja auttavainen persoona sekä
asioista innostuva. Nuorempi tyttäreni on hoksaavainen ja liikunnallisesti
taitava.
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kategorioihin. Vahvimmat ovat niitä,
joista en jousta, esim. turvallisuuteen
liittyvät. Sitten on niitä, joissa voin
kuunnella lapsen ajatuksia, mielipiteitä ja muodostan sen jälkeen suuntaviivat. Nykyisin voin jo vastata heidän kysymyksiin, "Mitä sinä luulet?".
Lapsi miettii hetken ja kertoo itse vastauksen.
Läsnäolo on todella tärkeää ja
helppo noudattaa. Jos en ole läsnä,
lapset sen kyllä heti vaistoavat ja käytös on sen mukaista.  

Paljasta paras kasvatusvinkkisi

Miten olet onnistunut
yhdistämään vanhemmuuden
ja työssäkäynnin? Oletko
hoivaköyhä vai hoivarikas?

Johdonmukaisuus ja läsnäolo. Yksin lapsia kasvattaessa johdonmukaisuus on suhteellisen helppoa, kunhan
vain jaksaa pitää periaatteistaan kiinni. Olen yrittänyt laittaa "sääntöjä" eri

Olen mennyt töihin/kouluun heti
äitiysloman päätyttyä. Esikoisen syntymän jälkeen aloitin päiväopintoina
restonomin opinnot ja nuoremman
äitiysloman päätyttyä palasin töihin.

m u u t t u v a p e r h e 2/2016

Työt ovat olleet pääsääntöisesti päivätöitä, joten perheellämme on ollut
normaali päivärytmi päivähoitoineen
ja vapaat viikonloput. Äitini ja sisarukseni ovat auttaneet jos olen lastenhoitoa tarvinnut iltaisin töiden takia.   

Milloin on sinun oma aika?
Mitä teet silloin?
Olen ottanut oman ajan illalla,
lasten mentyä nukkumaan. Se riittää,
että voin vaikka istua sohvalla puolituntia yksin tai lukea hetken lehteä tai
kirjaa ja näin "nollata" päivän. Oman
ajan tarve on ollut erilaista lasten
ollessa pieniä. Silloin kaipasi ihan
oikeaa lepoakin välillä sekä mahdollisuutta päästä pois hetkeksi kotoa,
vaikkapa lenkille/harrastukseen tai
ystävän luo kahville. Sellaista omaa
aikaa ei vielä ole tullut, mutta ehkäpä
tässä pikkuhiljaa kun nuorempikin on
nyt koululainen..

Minkä neuvon antaisit
vastaeronneelle ystävällesi?
Tule mukaan yhden vanhemman
perheille suunnattuun vertaistukitoimintaan! Tutustut samassa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin. Saat halutessasi kertoa omia tuntemuksia sekä
kuulla muiden selviytymistarinoita.
Lapset voi ottaa mukaan ja heillekin
löytyy vertaistukea. Virkistystoiminta
(retket, leirit ja tapahtumat) tuo uusia
ihmisiä, iloa ja sisältöä perheenne arkeen.

Mikä on parasta
yksinhuoltajuudessa?
Ehdottomasti
johdonmukaisen
kasvatuksen toteuttaminen! Ei tarvitse riidellä toisen vanhemman kanssa
kasvatusperiaatteista.

Millainen asuinpaikka
kotikaupunkisi Kajaani on
yhden vanhemman perheille?
Kajaani on mukavan kokoinen
kaupunki, pieni, mutta virkeä. Monipuolisesti erilaisia harrastusmahdollisuuksia, vaikkei ihan kaikkea voikaan
harrastaa. Isoissa kaupunginosissa on
kaikissa oma päiväkoti ja alakoulu,
osassa neuvolakin. Yläkouluja on vähennetty viime vuosien aikana, mutta ei ne mahdottoman kaukana ole.
Auto helpottaa arkea, mutta ilmankin
pärjäisi. Hyvät puistoalueet ovat lähellä kotia, joten mukavissa maisemissa saa lapset kasvaa. Yhden vanhemman perheenä olen saanut tukea
päivähoitohenkilöstöltä ja yhteistyö
on sujunut hyvin, myös koulun opettajien kanssa. Vertaistukea elämäntilanteeseen saa paikallisesta yksin- ja
yhteishuoltajayhdistyksestä.

Kesälomat ovat taas käsillä.
Kerro lomamatkavinkki yhden
vanhemman perheille.
Me teemme kesäisin retkiä kodin
lähelle, uimarannoille ja puistoihin.
Vinkki: Ota toinen yh mukaan! Itsellä
seuraa, lapsilla seuraa = kaikilla mukavaa!

m u u t t u v a p e r h e 2/2016
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JÄSENYHDISTYS VALOKEILASSA

Eriparivanhemmat ry
– valtakunnallinen

verkossa
toimiva yhdistys
Eriparivanhemmat ry,
tutummin EPV, toimii
ympäri Suomea. EPV:n
toiminta-ajatuksena on
hyödyntää Internetverkkoa
tarjoamalla kaikille
halukkaille mahdollisuuden
vertaistukeen riippumatta
perhemuodosta
ja asuinpaikasta.
Eriparivanhemmat ry
on Yhden Vanhemman
Perheiden Liitto ry:n
jäsenyhdistys.
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Toimintansa EPV aloitti kesällä
2004. EPV perustettiin, jotta yksin- ja
yhteishuoltajien olisi helpompi saada
vertaistukea verkossa. Monelle Internetyhteisön käyttäminen on helppo
ja luonteva tapa saada vertaistukea
kotoa käsin.
Yhtenä vertaistuen muotona Eriparivanhemmat ry järjestää erilaisia
tapahtumia eri puolella Suomea, jotta
jäsenet saavat nauttia yhdessäolosta.
Tapahtumia järjestetään lasten kanssa vietettäväksi, mutta myös aikuisten
omia virkistyshetkiä pidetään. Esimerkkejä yhdistyksen järjestämistä
tapahtumista ovat yhteiset viikonloppuleirit, ulkoilu, teatterireissut, pikm u u t t u v a p e r h e 2/2016

Riikka Kähkönen, Eriparivanhemmat ry:n ehdokas YVPL:n liittohallitukseen keväällä 2016.
Riikka on toiminut vuosia liittohallituksessa, jossa erityisvahvuus taloushallinnon alalta on
ollut hyödyksi.

kujoulut, yms. Tulevana kesänäkin
luvassa on viikonloppuretkeä Itä-Suomeen ja Länsi-Suomeen.
Eriparivanhemmat ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.eriparivanhemmat.net toimii nettiyhteisö, jossa
tarjotaan vertaistukea. Yhdistyksen
koulutetut tukihenkilöt auttavat eroamassa olevia sekä yksin- ja yhteishuoltajia. Nettiyhteisössä avun ja
vertaistuen saaminen on helpompaa,
koska tuki ei ole sidonnainen asuinpaikkaan.
Keskustelupalstalla voi toimia yhdistykseen kuulumaton, mutta jäsenyys avaa jäsenten käyttöön muille
näkymättömiä osioita. Keskustelupalsta on helppo tapa tulla tutustumaan meihin ja meidän toimintaamme.

Eriparivanhemmat ry:n pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja
Irina Heiskanen hoitaa puheenjohtajan tehtäviä Helsingistä. Hallituksen
muut jäsenet asuvat ympäri Suomea.
Hallituksen jäseninä on tällä hetkellä Helsingin lisäksi Kirsti Karjalainen
Nokialta, Laurenzia Mäntysalo Tampereelta ja Riikka Kähkönen Kajaanista. Hallitustyöskentelyn mahdollistaa Internetissä tapahtuvat kokoukset.
Eriparivanhemmat ry:ltä on edustus myös Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n hallituksessa. Hallituksen varsinaisena jäsenenä ovat Eija
Terävä ja Riikka Kähkönen.
Eriparivanhemmat ry toivottaa tutustumaan yhdistyksemme toimintaa
verkkosivuillamme www.eriparivanhemmat.net.

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

Asianajotoimisto

Terhi ja Pekka Eriksson Ay

Kesäiset Etelä-Suomen
aluepäivät Tammelassa !
Perinteisiä Etelä-Suomen aluepäiviä vietetään
5-7.8.2016 Oksjärvellä.
Aluepäivillä on kaikkea mukavaa koko perheelle. Tiedossa on
siis mukavaa yhdessäoloa ja mikä jännintä, yöpyminen on teltassa
tai omalla alustalla leirikeskuksessa.

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

Asianajotoimisto

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

Varaa paikkasi pian, sillä niitä on vain 60 ensiksi ilmoittautuneelle. Ilmoittautumiset: teija.hallback-vainikka@yvpl.fi.
Viikonloppupaketin hinnat: aikuinen 35€euroa,
lapsi 10–15 v 20 e, lapsi 5–9 v 13 e ja alle 5 v 5 e.

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

Psykoterapeutti
keskustelee kanssasi
Psykoterapeutti, ryhmäpsyko
terapeutti (ET), VTM Helena
Niemi keskustelee kans
sasi parittomien viikkojen
maanantaisin klo 11-13
puhelin: 044 994 9822.

m u u t t u v a p e r h e 2/2016
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Kalajoki kutsuu
yhden vanhemman perheitä aluepäivil e 22.–24.7.2016

Kalajoki kutsuu Yhden vanhemman perheitä aluepä
22-24.7.2016

Pohjoissuomen perinteiset
aluepäivät järjestetään ensi
kesänä jo 13. kerran. Tänä
vuonna järjestämispaikkana
on Kalajoen kristillinen
kansanopisto, Kasarmintie 2
Kalajoki.

Paikalle saavutaan perjantaina
noin kello 15 alkaen. Majoitumme
1-3 hengen huoneissa. Huoneita yhHinnat: 60 €, lapset 3-17-vuotiaat
reitillä Kemi-Oulu-Kalajoki, hinta
distämällä saadaan tarvittaessa myös
30 €.perinteiset
Hinta sisältää majoituksen,
täysselviää myöhemmin.
Ilmoita jo
myös
Pohjoissuomen
aluepäivät
järjestetään
ensi kesänä
13. kerran.
perhehuoneita. Sunnuntaina päätämhoidon,
sekä
ohjelman.
Sunnuntain
alustavasti
halukkuutesi
yhteiskyytiin.
vuonna järjestämispaikkana on Kalajoen kristillinen kansanopisto
me aluepäivät kylpyläreissuun, joka
kylpyläreissun hinta onKasarmintie
6.50 etukäPaikat
täytetään ilmoittautumisjärjes2 Kalajoki
on omakustanteinen.
teen opistolta ostaen. Kerro ilmoittautyksessä.
Viikonlopun aikana on luvassa
tumisen yhteydessä haluatko kylpyläsaavutaan
monenlaista tekemistäPaikalle
niin aikuisillipun. perjantaina n. Klo. 15 alkaen. Majoitumme 1-3 hengen huone
le kuin lapsille, yhdessä
ja erikseen.
huoneita
yhdistämällä
saadaan 15.6.
tarvittaessa
Ilmoittautuminen
mennessä myös perhehuoneita. Sunnuntaina pää
Vertaistuellisen toiminnan lisäksi
aluepäivät kylpyläreissuun,
joka on omakustanteinen.
tuula.vaisanen1@gmail.com.
Ilmoialuepäivillä on mahdollisuus muun
ta aikuisen nimi, lasten nimet ja iät,
muassa askarteluun, saunomiseen
Järjestävänä
yhdistyksenä
toimii
osoite,
sekä sähkö-tekemistä
Viikonlopun aikana
on puhelinnumero
luvassa monenlaista
niin aikuisille
kuin
lapsille, yhd
sekä yhteiseen mukavaan ajanvietYhden Vanhemman Perheet OLKKApostiosoite ja mahdolliset ruoka-aierikseen. Vertaistuellisen toiminnan lisäksi aluepäivillä on mahdollisuus muunmu
toon ja rentoutumiseen. Myös arRI ry yhdessä Merilapin Yhden Vanneallergiat. Sekä jäsenyhdistyksesi
askarteluun,
sekä yhteiseen mukavaan
ajanviettoon ja rentoutumisee
paonnea koetellaan ja kioskista onsaunomiseen
hemman Perheet ry:n ja Oulun Seunimi.
arpaonnea
ja kioskista
mahdollista
ostaa
makeisia.
Näistä
mahdollista ostaa makeisia.
Näistä koetellaan
dun Yhden
Vanhemman
perheet
ry:n saatu tu
Paikkoja on
rajoitetusti. on
Aluepäialuepäivien
saatu tuotto käytetään aluepäivien
kanssa. hyväksi.
Järjestäjinä ovat Tuula Väisävien maksu on käytetään
suoritettava 10.7.
nen ja Susan Kumpulainen.
hyväksi.
mennessä. Bussikuljetus järjestetään

Tervetuloa mukaan
mukavaan porukkaan

Hinnat:
Aikuiset
60€
Lapset 3-17V
30€
Sisältää majoituksen, täyshoidon, sekä ohjelman.
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Sunnuntaina tehtävän kylpyläreissun hinta on 6.50 etukäteen opistolta ostaen, kerro
ilmoittautumisen yhteydessä haluatko kylpylälipun.
m u u t t u v a p e r h e 2/2016

Itä-Suomen aluekoordinaattori Marjo Meriranta esittäytyy
Aloitin Yhden
Vanhemman Perheiden
Liitossa Itä-Suomen
aluekoordinaattorina
marraskuun puolivälissä
2015, ja lapsenomainen
into, vilpitön oppimisen- ja
auttamisen halu ja asioihin
vaikuttamishalu ovat vain
kasvaneet viimeisen puolen
vuoden aikana.

O

len kuopiolainen kahden lapsen äiti, ja siirryin aluekoordinaattorin tehtävään Kuopion steinerkoulun hallinnosta. Yhdistys- ja
järjestötyö on tullut tutuksi paitsi aiemman työni myös vapaaehtoistyön
kautta. Viimeisen 10 vuoden aikana
olen työskennellyt mm. erilaisissa
koulutus-, asiantuntija- ja hankekoordinoinnin tehtävissä sekä freelancerina että kuntasektorilla.
Olen saanut kokea elämässäni vertaistuen kantavan merkityksen ja tiedän sen voiman. Minussa on sisäänrakennettu auttamisen halu. Tämän
lisäksi heittäytymiskyky ja uuden luominen ovat minun vahvuuksiani.
Ei riitä yhden käden sormilla laskettavaksi ne kerrat, kun olen pitkän
työpäivän jälkeen illalla tullut kotiini – kaikkeni antaneena – ja todennut väsynyt, mutta onnellinen hymy
huulillani vilpittömästi, että teen
tällä hetkellä unelmieni työtä. Olen
onnellinen saadessani tarjota apua.
Olen onnellinen, että pystyn tukemaan yhden vanhemman perheitä
osaamisellani, mutta myös ja ennen
kaikkea näkemään, miten vertaistuki
parhaimmillaan toimii.
Paljon olen jo oppinut, mutta
paljon on vielä opittavaa. Aluekoordinaattorin työ on yhtä aikaa kovin
itsenäistä, mutta kuitenkin niin yhteisöllistä. Kenttä on pullollaan ihania
ihmisiä, vahvoja ja sisukkaita yhden
vanhemman perheitä, joiden edessä

tunnen vain syvää kunnioitusta! Tämän lisäksi meillä on valtakunnallisesti asiantunteva, voisinpa sanoa,
että huipputiimi kasassa, enkä ole pelännyt kysyä. Kiitos siis Heljä, Terhi,
Johanna, Teija ja Ulla hyvistä keskusteluista ja kannustavista sanoistanne.
Puhelinlangat ovat laulaneet ja tulevat laulamaan varmasti jatkossakin.
Ensi syksyn ja ensi vuodenkin
suunnittelu on jo hyvässä vaiheessa

ja paljon mukavaa on edessäpäin!
Ajatukseni myös on, että tuon erityisosaamistani; kirjoittamista, viestintä- ja tiedottamisosaamistani sekä sosiaalisen median hyödyntämistä liiton
hyödyksi tulevaisuudessa.
Valoisaa kevättä ja aurinkoista
kesää kaikille! Hymyillään kun tavataan!
Marjo
m u u t t u v a p e r h e 2/2016
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OLOHUONEISSA TAPAHTUU

YHDISTYKSISSÄ TAPAHTUU
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ESPOO
Leppävaaran olohuone, yhteistyössä
Päksy ry:n kanssa, torstaisin; 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
viikkojen keskiviikkoina klo 18–19.30
Matinkylän asukastalo Kylämajassa osoitteessa Matinkatu 7. Kahvi/teetarjoilu.
Lastenhoito järjestetty. Yhteydenotot osoitteeseen mokuyhvanhemmat@gmail.com.
Ei ilmoittautumista.
Espoon Tuomarilan perhekahvila yhdenvanhemman perheille kokoontuu kerran
kuukaudessa sunnuntaisin klo 15–16.30
Tuomarilan kerhohuoneella Tuokkiksella,
Tuomarilantie 19. Jutustelemme kahvin,
teen ja mehun merkeissä arkipäivän
askarruttavista aiheista. Lapsille järjestetty
omaa ohjelmaa. Tiedustelut kirsi kanerva
p. 0505110165 tai kirsi.kanerva@evl.fi.
HANKO
Tukea YKSINHUOLTAJUUTEEN! -äiti
ryhmä. Paikka: Perhekeskus Pikku-Lilla,
Bulevardi 15. Ryhmä kokoontuu parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo
17.30–19.
Kaikki joukolla mukaan!
Stöd för ENSAMFÖRSÖRJARE-mammagrupp. 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, 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
Malmin olohuone kokoontuu tiistaina
24.5. klo 17–19 Vertsissä, Malminkaari 15
A (Malmin Novan kauppakeskus, 4 krs.)
sisäänkäynti kauppakeskuksen sisältä,
K-kenkäkauppaa vastapäätä. 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 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
Kevään tapaamiset: Leikkipuisto Strömberg, Pitäjänmäki (Strömbergin polku
5, 00380 Helsinki) lauantaina 14.5. klo
15-17. Puistotapaamisen lisäksi on metsäretki 7.5. Kivinokkaan sekä retkipäivä
Helsinki Pride -viikolle. Yhteysosoite on:
sateenkaari.yh.helsinki@gmail.com.
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
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. 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 perheet
Kevätkauden viimeinen kokoontuminen
on 6.6. klo 17.30-19.30, aiheena kesän
avaus
Syyskauden 2016 kokoontumiset
kuukauden ensimmäisenä maanantaina
klo 18-20 HUOM!!!! Muuttunut kellonaika
Turengin seurakuntakeskuksen salissa,
Juttilantie 2, 14200 Turenki
Syyskausi:
1.8. rupattelua ja rentoutusta
5.9. voimauttava valokuvaus
3.10. keilausta
7.11. askarrusta kerrakseen
12.12. jouluilua
Lastenhoito järjestetään elo- ja marraskuun kokoontumisiin ja se on varattava
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
Toiminnan järjestää Janakkalan kunta ja
seurakunta
JOENSUU
Joensuun seudun yksin- ja yhteishuoltajat
ry, pj. Kati Tuononen, 046 680 5140, sähköposti: katituononen18@gmail.com.
Joensuun olkkari kokoontuu vielä 23.5.
klo 9.30–11.30 Joensuun perheentalolla.
JÄRVENPÄÄ
Järvenpään olohuone
Kokoontumien 2.5. Perhekeskus Pollessa
os. Verstaspihankatu 7–9 maanantaisin.
Lisätiedot 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). Tervetuloa ilman lapsia tai
lasten kanssa. Nyyttäri-tarjoiluna pientä
iltapalaa. Lisätietoja: Kauniaisten Avoin
Perhetoiminta, Grankullas Öppen Familjeverksamhet, Jamina Bergholm p. 050
376 2670

m u u t t u v a p e r h e 2/2016

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 29.5., 28.8., 25.9., 30.10., 27.11.
Keminmaan seurakunnan Uuden Pappilan
kerhotiloissa, Rantakatu 26 A 94400
Keminmaa. Lisätietoja Johanna 046 614
5719 tai Annamari 040 573 2644.
Tornion olohuone kokoontuu klo 17.30–
19.30 18.5.2016 Torniossa Perheiden
Talolla Putaankatu 2. Lastenhoito on
järjestetty. Lisätietoja Seija 040 846 5093
tai Sirpa 044 238 1363. ABC-päivät: 31.5.
klo 10–12. Perheiden Talolla, Putaankatu
2. Lisätietoja Ulla Sauvola, puh 050 342
2185. Ei ennakkoilmoittautumista.
KERAVA
Yhden vanhemman perheiden vertaistukiryhmä Lisätietoja p. 045 892 5222/
Marjo, marjo.mllkerava@gmail.com;
Liity myös FB-ryhmään: Olkkari Kerava
Yksinhuoltajien kohtaamispaikka kokoontuu klo 17.30–19 11.5. Keravan seurakuntakeskuksessa os. Papintie 2–6. Lapsille on
järjestetty omaa ohjelmaa. Illan päätteeksi
yhteinen iltapala. Ei ilmoittautumista.
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 lisätietoja Maarit p. 040 754 3884 – kaikki
joukolla mukaan!
KOKKOLA
Kokkolan Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry ksyvp.yhdistysavain.fi
kokkolayvp@gmail.com. Pj. Sari-Kaarina
Vähämäki, juvena@suomi24.fi. Puh 040
570 5688. Vpj. Nanna Jokela, nanna.
jokela@jippii.fi. Puh 046 637 4210.
Jäsenrekisteri Minttu Nikula, minttumau@
gmail.com. Puh 040 730 7014
KOUVOLA
Kouvolan olohuone Yhdyshenkilönä
toimii Maria Korpi. maria.korpi@evl.fija
liitosta p. 0400 441 708. Facebook: Kouvolan seudun yksinhuoltajat
KUOPIO
Yhteyshenkilö puheenjohtaja Katja Väänänen kuopionyhsihteeri@gmail.comp.
046 902 6774. Olkkari tiistaina 3.5.Tulliportinkatu 34 A, Kuopio
KUUSANKOSKI
Kuusankoskella Tähteessä kokoontuu
vertaistuellinen yhden vanhemman perheiden olkkari seuraavina torstai-iltoina
10.3., 14.4. klo 17–19. Osoite Tähteen
seurakuntakoti Väkkäräntie 20. Lastenhoito järjestetty. Vetäjä Maria Korpi puh.
0400 795 835, maria.korpi@evl.fi.
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 pj. Piia Karppinen piia.
karppinen@elisanet.fi, 040 526 5972.

Lohjan olohuone kokoontuu Moision päiväkoti 2:ssa avoimen päiväkodin tiloissa:
17.5., 16.8., 20.9., 18.10., 15.11. ja 20.12.
klo 17.30–19.30 osoitteessa Kurjenkatu
12–14. Sisäänkäynti pihan puolelta, sininen ovi. Kahvitarjoilu.
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 johtava diakoni Sirpa Laaksonen, 0400 397 468.
MÄNTSÄLÄ
Mäntsälän Yhden vanhemman perheiden
olohuone kokoontuu klo 17-19 Mäntsälän seurakuntakeskuksen alasalissa,
Urheilutie 1. Kokoontumiset 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 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 17.3019.00. Yhteistyössä HYPE-hanke 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 17.3019.00
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.
Totaali yksinhuoltajat
Ryhmä on tarkoitettu lastaan yksin kasvattaville vanhemmille ja heidän lapsilleen.
Ryhmässä jaamme kokemuksia ja
AJATUKSIA. Miten arki sujuu ilman toista
vanhempaa? Mikä juuri tänään mietityttää, missä olemme yhdessä onnistuneet?
Kokoonnumme Kumppanuuskeskuksella
kokoustilassa Tiketti osoitteessa Kansankatu 53 Oulu ke 11.5 klo 17.30 – 19.00
Vanhempien juttelun ajaksi lapsille on
omaa mukavaa puuhaa lastenhoitajien

kanssa. Lisätietoja toimistolta, puh
044 369 0844
PORI
Porin seudun yksin- ja yhteishuoltajat
ry Kysy liitosta 040 541 5294 Teija Hallbäck-Vainikka
Syksyllä 2016 tapahtuu:
RYHMÄ YKSINHUOLTAJILLE JA HEIDÄN
LAPSILLEEN SYKSYLLÄ 2016, TERVETULOA!
Oletko kiinnostunut ja innostunut osallistumaan syksyllä 2016 (13.9. alkaen) yksinhuoltajille ja heidän lapsilleen järjestettävään ryhmään? Ryhmä kokoontuu kerran
viikossa tiistaisin Pormestarinluodon
seurakuntakodilla klo 18 (kesto n. 1,5h).
Toiminta on mukavaa yhdessä tekemistä
esim. leivontaa, hemmottelua aikuisille,
ohjattua leikkiä lapsille ym. Kokoonnumme 5 kertaa syksyn aikana.
Osallistuminen on maksutonta.
Jokaisella kerralla pientä tarjoilua.
Ilmoittautumiset elokuun loppuun mennessä sähköpostitse minna.lammi@student.
diak.fi tai viestillä numeroon 040-585
5959. Mainitsethan lapsen/lasten iät ja
mahdolliset allergiat ilmoittautuessasi.
Ryhmätoiminta on osa opinnäytetyötämme.
Terveisin, sosionomi-opiskelijat, Jonna
Harell & Minna Lammi, Diak Pori
PORVOO
Porvoon Seudun Yksin- ja yhteishuoltajat
ry, Borgånejdens ensamföräldrar rf
Olohuone käynnistymässä. Kysy liitosta:
p. 040 186 3421, Terhi Rapeli
RAAHE, Olohuone
Vertaistukea yhden vanhemman perheille
Raahessa
Kokoonnumme Raahen Ensi-ja Turvakodin
vanhalla puolella, osoitteessa Fellmanin
puistokatu 11 joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina.
Kokoontuminen 3.5 klo 17.30 – 19.00
Olohuoneessamme tarjolla on tietysti
myös kahvia/teetä/mehua ja pientä
purtavaa sen kanssa. Lapset voivat olla
mukana. Järjestää: Yhden Vanhemman
Perheet – OLKKARI ry
Lisätietoa: Satu, puh 045 153 1199 tai
Ulla Sauvola, puh 050 342 2185
RIIHIMÄKI
Riihimäen Yksin-ja yhteishuoltajien
Olkkarit Perheiden 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 Tervetuloa mukaan toimintaan!
SEINÄJOKI
Seinäjoen Seudun Yksinhuoltajat ry
Yhteyshenkilö: Susanna Kulmala, suski.
kulmala@gmail.com
Yksin- ja yhteishuoltajien Olohuone
Yksin- ja yhteishuoltajien olohuone 2016
Pohjan srk-kodilla, Väinölänkatu 4 B,
kerran kuukaudessa tiistaisin klo 17.30 19.30. Syksy 2016: 13.9., 11.10., 15.11.
ja 13.12. Lastenhoito/nyyttärit. Yhteyshenkilö: diakoni seija.saari@evl.fi p. 050 570
6273. MLL perhetalossa eli Kivirikossa
Seinäjoella klo 17:00 - 19:00 27.9, 25.10,
29.11. Lisätietoja näistä: Susanna Kulmala
suski.kulmala@gmail.com
TAMPERE
Tampereen seudun yksin- ja yhteishuoltajat ry,
Tampereen seudun yksin- ja yhteishuoltajat ry Puheenjohtaja: Anneli Hangasmäki
anneli.hang@gmail.com Varapj: Tuula
Lahtinen tuulalahtinen@hotmail.com Sihteeri: Heli Sahari helisahari@yahoo.com
Taloudenhoitaja: Minna Kautonen minnakautonen@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:
14.5.2016 kevätretki Korkeasaareen,
lähtö tilausbussilla Tampereen Vanhalta

kirkolta klo 9.30 ja paluu samaan paikaan
klo 20.00. Ilmoittautumiset yhdistyksen
puhelimeen 0400741972 tekstiviestillä.
18.6.2016 klo 12 retki Viikinsaareen,
yhdistys tarjoaa makkarat ja mehut.
8.9.2016 klo 17.30 Avioeron ABC.
TURKU
Turun Seudun Yksinhuoltajat ry
Pj. Tarja Mäkelä 044 358 8599, varapj.
Kristiina Forss 045 121 7430
Vappupicnik 1.5. klo 13, Ahvenanmaan
retki 5.–7.5., Vanhempien eron ABCkurssi to 19.5. klo 17.30–20 Raisio
Kts. lisätietoja sekä tiedot olkkareistamme
(Kaarina, Piikkiö ja Raisio): www.turunseudunyksinhuoltajat.com
VANTAA
Tikkurilan seurakunta järjestää Torstaitupa-nimisen vertaistukiryhmän yhden vanhemman perheille ja heidän lapsilleen.
Torstaitupa kokoontuu yleensä torstai-iltoina Ilolan seurakuntakodilla, Soittajankuja 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.vantaanseurakunnat.fi/tikkurilan-seurakunta
Aikuisilla on mahdollisuus Torstaituvassa
keskustella rauhassa omassa tilassaan
luottamuksellisuuden ja vaitioloon
sitoutuen. Lapsille lastenohjaajat järjestävät omaa toimintaa. Pientä iltapalaa
tarjotaan, 2€/perhe (kolikkolippaaseen).
Toiminnasta vastaa Tikkurilan srk diakoniatyö, Meiju Riihelä p 0405097305.
Rekolan seurakunnan yhden vanhemman
perheet kokoontuu Asolan seurakuntatalolla. 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 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 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 sähköpostilistallemme!
Vertaistukitoiminta Vuoden 2016
teemanamme on kokijasta toimijaksi
tukeminen. Tavoitteenamme on tukea
vanhempien mahdollista siirtymää
vertaistukijaksi. Haluamme tarjota
vertaistukijana aloittaville toimivia työkaluja ja kannustavan ilmapiirin yhdessä
pidempään vertaistukijana toimineiden
vapaaehtoistemme kanssa.OlohuoneetYksin- ja yhteishuoltajien yhteinen olohuone
kokoontuu Herttoniemen leikkipuistossa,
Karhutie 11. Kokoontumiset: 7.5. ja 21.5.
klo 15–17.Monikulttuuristen ero- ja
yh-vanhempien yhteinen olohuone on
aloittanut toimintansa Matinkylän Kylämajassa, Matinkatu 7. Kokoontumiset:
11.5. ja 25.5. Klo 18–19.30. Lisätiedot:
mokuyhvanhemmat@gmail.com
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,
jäsenrekisterinhoitaja Tuula Kivirinta yvpjasenrekisteri@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 työntekijöiltä voit kysyä lapsen ela
tukseen, 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 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

PSYKOTERAPEUTTI
PÄIVYSTYS JÄSENILLE

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

ma klo 10-11 Elisa Ilmoniemi
puh. 050-3517081
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 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)

VAPAAEHTOISAUTTAJIEN
VERTAISTUKIPUHELIMET
Eronneet nuoret äidit, joilla pieniä lapsia
050 352 3634
Helsinki / Pääkaupunkiseutu
tukipuhelin: 050 408 1578

Leskeksi jääneiden tuki

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
Lapsen huoltajuus- ja tapaamiskiistat
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

LIITON EROINFO

JURISTIPÄIVYSTYKSET

Kotka
tukipuhelin 050 566 3044

-toiminta auttaa vaikeissa elämäntilanteissa
olevia heidän talous- ja velkaongelmissaan.
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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Palautusosoite:
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
Allergiatalo, Paciuksenkatu 19
00270 Helsinki

.MW80

Tietoa ja tukea vanhemmil e kesällä ja syksyllä 2016
KUOPIO
Suomalainen eroseminaari järjestetään tiistai-iltaisin 30.8.–8.11.2016
klo 17.00–20.00. Seminaari kokoontuu 11 kertaa kerran viikossa (tarkistetaan syysloman mahdollinen tauko
ryhmän toiveiden mukaisesti). Seminaarin ajaksi on järjestetty lastenhoito,
joka on maksuton. Hinta yhdistyksen
jäsenille 150 e, muille 300 e. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä www.yvpl.
fi tai ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Marjo
Meriranta, p. 0400 441 708 tai marjo.
meriranta@yvpl.fi.

OULU
Vanhemman neuvo®-ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa ajalla
19.9.–14.11.2016 klo 17.30–20.00
(19.9., 26.9., 3.10., 10.10., 17.10.,
31.10., 7.11. ja 14.11.) Kumppanuuskeskuksessa, Kansankatu 53 90100
Oulu. Ilmoittautumiset 15.8.2016
mennessä: 050 342 2185 tai ulla.sauvola@yvpl.fi



OULU syksyllä 2016 erovanhempien 7–10-vuotiaiden lasten vertaistukiryhmä lauantaina 17.9. klo 10–15
Kumppanuuskeskuksessa, Kansankatu
53. Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
050 342 2185 tai ulla.sauvola@yvpl.
fi.
OULU Vanhempien eron ABC-illat
torstaisin ja tiistaisin klo 17.30–19.00
to 12.5. lakimies Jani Vuoti, ti 6.9.
asianajaja Eeva-Leena Wendelin, ti
18.10. asianajaja Jutta Wallén-Leino,
ti 22.11. lakimies Jani Vuoti Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53.Tiedustelut ja ilmoittautumiset 050 342 2185
tai ulla.sauvola@yvpl.fi.

PERHEAIKAA.FI -sivustolla
Eroinfo-chatissa syksyllä 2016 tiistaisin 16.8., 6.9., 4.10., 1.11. klo 12
–13.30 osoitteessa: https://www.perheaikaa.fi/live-chat/. Kysy anonyymisti lapsen elatuksesta, huollosta sekä
tapaamisista. Saat yksityiskohtaisen
vastauksen sivustolla päivystäviltä liiton työntekijöiltä.

 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:

Liittokokous lauantaina
21. toukokuuta 2016
Helsingissä
Liittokokous vahvistaa tilinpäätöksen 2015 ja toimintasuunnitelman ja
tulo- ja menoarvion 2017. Lisäksi kokous valitsee liittohallituksen jäsenet
erovuoroisten tilalle. Vain liiton jäsenyhdistys voi asettaa ehdokkaita, joten
ehdokkaalla pitää olla mukanaan jäsenyhdistyksen valtakirja. Jäsenyhdistyksen äänimäärä riippuu yhdistyksen henkilöjäsenten lukumäärästä
31.12.2015. Jäsenyhdistykset ovat
saaneet liiton jäsenmaksulomakkeen,
jolla se voi maksaa jäsenmaksunsa
liitolle 30.4. mennessä. Kokousedustajalla tulee olla myös valtakirja jäsenyhdistykseltä. Ilmoittaudu liittokokoukseen 11.5. mennessä: johanna.
ikavalko@yvpl.fi. Ilmoita myös lounastatko Allergiatalossa, erikoisruokavaliosi, lastenhoitotarpeesi ja osallistutko illalliseen ravintola Casa Largossa.

PALVELU
KORTTI
YHDEN VANHEMMAN
PERHEIDEN LIITTO RY
5001087

Vanha osoite:

00003 VASTAUSLÄHETYS

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

YVPL MAKSAA
POSTIMAKSUN

