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Opin sauna on autuas aina 
On taas se aika vuodesta jolloin kirkassilmäiset koululaiset ovat palanneet intoa puhkuen oppivelvollisuut-

taan suorittamaan. Erityisesti ensimmäiselle luokalle menevät.
Valitettavasti koulunkäynti ei kuitenkaan ole kaikille yhtä mukavaa. 
Vaikka koulu olisikin sen verran varoissaan, että kaikki tarvikkeet saa koulusta, on kuitenkin niitä asioita joita 

ei saa. Koulurepun ei tietenkään ole pakko olla Kånken eikä edes uusi, mutta on tylsää olla aina se lapsi joka kan-
taa kirjojaan kauppakassissa. Käytetyt vaatteet lämmittävät, mutta jokainen nauttisi edes yksistä uusista farkuista. 

Perusopetuksen pitää lain mukaan olla maksutonta, mutta sitä se ei enää monestikaan ole. Koululaukkujen 
ja penaalien lisäksi tulevat ”vapaa-ehtoiset” retkirahat, luokkakuvat ja leirikoulut. Tämän alkusyksyn uutisten 
mukaan Suomessa on jo nyt kouluja, jotka vaativat vanhempainyhdistystä varainkeruuseen koulukirjoja varten.

Osalla opettajista ei ole tietoa ja kokemusta siitä, millaisissa oloissa osa lapsista elää. Voi olla tuskaa kirjoittaa 
aine kesälomasta, jos lomalla ei ole tehnyt mitään, ei yhtään mitään.  Ei ole herkkua osallistua isän- tai äitienpäi-
väkortin tekoon, jos sitä vanhempaa ei ole.

Tai, kuten eräs opettaja kertoi, hän oli nuorena kirkassilmänä pyytänyt op-
pilaita keräämään ruotsin sanoja elintarvikepakkauksista. Sinänsä järkevää 
ottaa opetukseen mukaan arkisanastoa. Mutta kun eräs oppilas oli itkusil-
mässä sanonut, ettei hän saa kuin pari sanaa kasaan kun jääkaapissa on vain 
purkki piimää ja kossupullo, opettaja oli tajunnut, että helppo sanaston laa-
jentamiskeino voi olla toisille tuskaa. 

Toinen aste on sitten oma lukunsa. Vaikka meillä ei ole lukukausimaksuja, 
kustannukset jo pelkästään kirjoista ovat isot. Ammattillisella puolella päälle 
tulevat sitten suojavaatteet, työkalut ja niin edelleen. Sähköinen ylioppilas-
kirjoitus pakottaa hankkimaan tavalla tai toisella läppärin. Harkinnanvaraisen 
tuen saaminen näihin ei ole itsestään selvyys ja on ihmisiä, jotka eivät tulojensa takia saa tukia, vaikka palkkatu-
lot ovatkin niin pienet, että käytännössä vapaata rahaa ei arjen kulujen jälkeen jää.

Eilen (22.8.16) ammatillisilla oppilaitoksilla oli mielenilmaus hallituksen leikkaussuunnitelmien takia. Am-
matillisesta koulutuksesta ollaan viemässä 12.5%. Suomen Opiskelija- Allianssi – Osku ry:n pääsihteeri Maiju 
Korhonen totesi eilisessä radiohaastattelussaan, että leikkaukset tarkoittavat käytännössä muun muassa sitä, että 
yleissivistävät aineet vähenevät ammattikouluista huomattavasti. 

Kuitenkin 1980 – luvun keskiasteen uudistuksessa nimenomaan otettiin yleisivistäviä aineita ammatillisiin 
oppilaitoksiin, jotta esimerkiksi jatko-opiskeluihin on mahdollisuus ilman ylimääräisiä täydentäviä opintoja. Ai-
kaisemmat ikäluokat halutessaan vaikkapa insinööreiksi, joutuivat tavalla tai toisella suorittamaan tietyn määrän 
esimerkiksi englantia. Nyt ilmeisesti halutaan palata takaisin vanhaan, jo huonoksi todettuun malliin.

Hallituksen koulutukseen ja opiskeluihin jo tehdyt ja suunnitellut leikkaukset ovat kovaa vauhtia palautta-
massa Suomea yhteiskunnaksi, jossa opiskelu ei ollut kiinni oppimenestyksestä vaan vanhempien kukkarosta. 
Vaikka, luultavasti, on mahdollisuus anoa vapautusta tästä ja tuosta maksusta,  pitäisi lasten ja nuorten saada 
opiskella ilman kerjäämistä ja nöyristelyä. Ainakaan oman isäni muistot vapaaoppilaana oppikoulussa eivät 
olleet mitenkään mukavia.

Ensi vuonna ovat kuntavaalit. Liitto valmistautuu niihin jo nyt ja keväällä tulemme taas järjestämään muun 
muassa paneelikeskusteluja. Toivottavasti saamme mukaan mahdollisimman paljon paikallisyhdistyksia, jotta 
voimme osallistua ympäri Suomen. 

Tule sinäkin mukaan vaikuttamaan omaan arkeesi!

Susanna Kavonius
Puheenjohtaja
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Matkustusasiakirjan 
myöntäminen alaikäiselle 
edellyttää lähtökohtaisesti 
kaikkien huoltajien 
suostumusta. Sillä turvataan 
sitä, ettei lasta viedä ilman 
huoltajan suostumusta 
pysyvästi toiseen valtioon.  
Joissakin tilanteissa 
suostumusta ei kuitenkaan 
tarvita.

Alaikäiselle myönnettävät hen-
kilöllisyyttä osoittavat asiakirjat 

ovat passi ja tiettyihin maihin henki-
lökortti, joiden saaminen edellyttää 
lapsen kaikkien huoltajien suostu-
musta. Passi käy aina matkustusasia-
kirjasta, henkilökortti riittää EU-mais-
sa ja eräissä muissa maissa. 

Lisäksi on olemassa myös erilli-
nen alaikäisen henkilökortti, jolla 
voi osoittaa lapsen henkilöllisyyden.  
Mutta huomioitava on, ettei se kuiten-
kaan käy matkustusasiakirjasta.  Se ei 
myöskään sisällä sähköisen asioinnin 
mahdollistavaa kansalaisvarmennetta 
(siru). Tällainen alaikäisen henkilö-
kortti ei edellytä huoltajien suostu-
musta.  

Matkustusasiakirjan myöntäminen 
alaikäiselle edellyttää  lähtökohtai-
sesti kaikkien huoltajien suostumusta. 
Sillä turvataan sitä, ettei lasta viedä il-
man huoltajan suostumusta pysyvästi 
toiseen valtioon.  Jokaisella tulee olla 
matkustaessaan myös oma henkilö-
kohtainen matkustusasiakirja. Lapsen 
matkustusoikeus vanhemman passiin 

tehdyllä merkinnällä päättyi kesä-
kuussa 2012. 

Henkilökortilla voi matkustaa 
kaikkiin EU-maihin sekä eräisiin 
muihin maihin.  Pohjoismaiden kan-
salaiset eivät kuitenkaan tarvitse Poh-
joismaihin matkustaessaan matkus-
tusasiakirjaa lainkaan. Henkilöllisyys 
on kuitenkin sielläkin tarvittaessa 
kyettävä osoittamaan.  Esimerkiksi 
Ruotsin-risteilyllä riittää alaikäisen 
henkilökortti, jonka saa ilman huol-
tajan suostumusta ja joka ei siis ole 
matkustusasiakirja.

Jos huostaan otetulla alaikäisellä 
on tarve matkustusasiakirjalle, hae-
taan aina passia, koska nykyinen 
lainsäädäntö ei mahdollista ”taval-
lisen” henkilökortin myöntämiseen 
huostaan otetulle lapselle. Sen sijaan 
alaikäisen henkilökortin voi myöntää 
ilman huoltajan suostumusta, mutta 
sehän ei  siis käy matkustusasiakir-
jasta.  

Jos huoltajan 
suostumusta ei saada, 
voidaan passi kuitenkin  
myöntää 

Jos joltakin huoltajalta ei matkan, 
sairauden tai muun vastaavan syyn 
vuoksi voida saada suostumusta ja jos 
ratkaisun viivästymisestä aiheutuisi 
lapselle kohtuutonta haittaa, ei hänen 
suostumuksensa asiassa ole tarpeen. 
Esimerkkinä on huoltaja, joka ei ha-
lua tehdä yhteistyötä asian selvittämi-
seksi tai häntä ei tavoiteta. 

Yhteishuoltajat päättävät yhdessä lapsen ulkomaan matkoista  

AINA TÄMÄ EI KUITENKAAN PÄDE

Ylitarkastaja Hanna Piipponen
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Lapsi voi päästä 
Kanarian saarten 
lomamatkalle, vaikka 
toinen huoltaja 
vastustaisikin 
matkustamista

Jos huoltaja on evännyt suostu-
muksensa, passi voidaan kuitenkin 
silloinkin myöntää alaikäiselle, jos 
sen myöntämättä jättäminen olisi 
selvästi vastoin lapsen etua ja jos voi-
daan pitää ilmeisenä, ettei lasta vas-
toin huoltajansa suostumusta muu-
toin kuin tilapäisesti viedä toiseen 
valtioon.  Päätöstä tehtäessä pitää 
huomioida lapsen etu.  Poliisi pyrkii 
näissä tapauksissa aina arvioimaan 
lapsikaappauksen mahdollisuutta ja  
toisaalta toisen huoltajan kiusanteon 
estämistä.  Näiden välillä tulee löytää 
tasapaino.   Joskus matkanajan passi 
on hyvä kompromissi.  Tämä passi on 
voimassa vain ko. lomamatkan ajan.

Poliisi voi pyytää 
lausuntoa perheen 
tilanteesta 
sosiaalitoimelta, mikäli 
perheestä on siellä 
tietoa

Sosiaalitoimi on velvollinen anta-
maan poliisin pyynnöstä lausunnon 
siitä, onko passin epääminen selvästi 
vastoin lapsen etua.  Sosiaalitoimi an-
taa kuitenkin lausuntonsa vain niissä 
tapauksissa, joissa viranomaisella 
on jo ennestään tietoja alaikäistä tai 
hänen huoltajistaan. Lausunto voi si-
sältää myös sellaista tietoa, joka so-
siaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista annetun lain (812/2000)
nojalla on pidettävä salassa, jos tämä 
on lapsen edun kannalta välttämätön-
tä.

Päätöstä, jolla alaikäiselle on 
myönnetty passi ilman huoltajan 
suostumusta tai vastoin huoltajan 
suostumusta, on noudatettava muu-
toksenhausta huolimatta.  Muutok-

senhaulla ei voi kuitenkaan viivästyt-
tää asioita.

Suostumuksen 
antamiselle 
ei ole määrä
muotovaatimuksia 

 Se voidaan antaa suullisesti polii-
silaitoksella samalla, kun asioidaan 
lapsen kanssa tai toimittaa poliisille 
myös sähköpostin tai faxin välityksel-
lä. Poliisilla on sähköinen asiointipal-
velu.

Poliisilaitoksella on velvollisuus 
ratkaista myös riitaiset passi- ja hen-
kilökorttihakemukset.  Kannattaa 
kuitenkin muistaa, ettei jokaiseen yk-
sittäistapaukseen välttämättä pystytä 
ottamaan kantaa etukäteen vaikkapa 
puhelinneuvonnassa, vaan asia pitää 
ensin selvittää vasta poliisilaitoksella.   

Kiistatilanteessa kannattaa muistaa 
mahdollisuus voimassaololtaan tai 
alueellisesti rajoitettuun suostumuk-
seen.  Kannattaa myös tarkistaa, tar-
vitaanko ylipäätään matkustusasia-
kirjaa vai riittääkö matkakohteeseen 
pelkkä henkilöllisyyttä osoittava asia-
kirja.

Passin hinta on 44/48 € ja henkilö-
kortin 51/55 € ja alaikäisen henkilö-
kortin 32/36 €.

Lisätietoja aiheesta on Poliisin in-
ternetsivut: www.poliisi.fi, jossa on 
myös Sähköinen hakemuslomake. 
Kysymyksiä, ongelmatapauksia, ke-
hittämistarpeita, esimerkkejä voi lä-
hettää: hanna.piipponen@poliisi.fi.

Ylitarkastaja Hanna Piipponen 
luennoi aiheesta liiton Viranomaisen 
apu huoltokiistan ja siihen liittyvän 
kiusaamisen käsittelyssä  -seminaaris-
sa 3.12.2015 Helsingissä.

Ylitarkastaja 
Piipponen painottaa, 
että kiistatilanteessa 
kannattaa muistaa 
mahdollisuus 
voimassaololtaan 
tai alueellisesti 
rajoitettuun 
suostumukseen.



Psykoterapeutti  
keskustelee kanssasi
Psykoterapeutti, ryhmäpsyko
terapeutti (ET), VTM Helena 

Niemi keskustelee kans
sasi  parittomien viikkojen 
 maanantaisin klo 1113  
puhelin: 044 994 9822.

Kaapatut Lapset ry:n kaappausuhan arviointikysymykset
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 kannattaa olla. 

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

2 Vanhempien välillä on vakavia erimielisyyksiä lasta koskevissa asioissa, kuten kasvatuksessa, us-
konnossa, terveydenhoidossa, koulutuksessa, harrastuksissa.

3 Vanhempi on syyllistynyt ruumiilliseen tai henkiseen lähisuhdeväkivaltaan, vainoamiseen tai 
lapsen kaltoin kohteluun. 

4 Vanhemmalla ei ole muita siteitä Suomeen kuin lapsi, hän ei ole kotoutunut tänne.  

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

6 Vanhempi ei kunnioita suomalaisten viranomaisten päätöksiä lapsen huollosta, elatuksesta tai ta-
paamisoikeudesta.

7 Vanhempi pyrkii saamaan käsiinsä lapsen asiakirjoja, kuten syntymä-, terveys- ja koulutodistuk-
sia. 

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

9 Vanhempi piilottaa tai tuhoaa omia asiakirjojaan, esittää väärennettyjä asiakirjoja 

10   Vanhempi muuttaa varallisuuttaan rahaksi ja siirtää sitä toiseen maahan  

11Vanhempi luopuu vakinaisesta asunnosta tai työpaikasta tai menettää ne. 

12 Vanhempi on saamassa kielteisen oleskelupäätöksen  

13 Vanhemman kansalaisuushakemus on hylätty tai hän ei edes halua hakea kansalaisuutta, vaikka 
yhdessä toiseen maahan muuttamisesta ei ole ollut puhetta. 

VTM Tarja Räisänen kertoi kaappausuhan arvioinnista  Viranomaisen apu huoltokiistan ja siihen liitty-
vän kiusaamisen käsittelyssä –seminaarissa 3.12.2016 Helsingissä.

5
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Etelä-Korean hyvinvointiministeriö oli kesäkuussa 2016 
tutustumassa liiton tuottamiin eronneiden vanhempien lasten 
tukimahdollisuuksiin.

Liittohallituksen jäsen Birit Oksman (vasemmalla) toivottaa 
etelä-korealaiset vieraat tervetulleiksi.  Kuvassa lisäksi 
(vasemmalta oikealle) tulkki, Uudenmaan aluekoordinaattori 
Terhi Rapeli, Vilma ja liitohallituksen varapuheenjohtaja 
Marika Mattila.

Korealaiset kävivät tutustumassa erolasten tukiryhmiin

Liitto järjestää 
valtakunnallisen reissun 
Rovaniemelle Santa 
Parkkiin  
la 19.11.2016 

Lippu huvipuistoon: 16,50 e 
(tarjoushinta meille!), lapsi 
3–12v  27,00 e, alle 3v ilmai-
seksi. Lounas-buffet 16,90 e, 
10,90 e/lapsi. Rovaniemel-
le pääsee joko lentäen tai 
junalla. Halpalento kannat-
taa varata jo nyt!  SantaPark 
sijaitsee  E4 tien varrella 7 
km Rovaniemen keskustasta. 
Paikallisbussi nro 8  Rautatie-
asema - keskusta - SantaPark 
- keskusta useasti, Lisätietoja: 
www.yvpl.fi,  050 342 2185, 
ulla.sauvola@yvpl.fi,  
040 846 5093,  
merilapinyvp@gmail.com.
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Liittokokous keräsi 
jälleen toukokuussa 2016 
edustajien mielipiteitä mm. 
paikallisen vaikuttamisen 
tarpeellisuudesta ja 
liiton kohderyhmästä 
vuonna 2026.  Liiton 
strategiatyöryhmä tutkii 
tarkoin ehdotukset ja 
huomioi ne strategia 2017-
2022  -esityksessään. 
Tällaisia esityksiä saatiin 
kokoon:

Millainen paikallinen 
vaikuttaminen on tarpeen?

Yhdistys voi tehdä 
itsensä tunnetuksi 
paikkakunnalla!
• Verkostoituminen, jotta tiedetään, 

mitä tapahtuu.

• Kannattaa luoda suhteita seurakun-
tiin ja tehdä yhteistyötä diakonian 
kanssa.  Näin pääsee ehkä leirikes-
kusten käyttäjäksi.  Seurakuntavaa-
leihin osallistuminen.

• Yhdistyksen kannattaa käydä esit-
täytymässä neuvoloissa, sosiaalitoi-
messa ja kolmannen sektorin toimi-
joille ja tarvittaessa ryhtyä tekemään 
yhteistyötä. Voi mennä tositv:hen. 
(tunnettu ryhmä koetaan myöntei-
sempänä)

• Yksittäisenä perheenä osallistumi-
nen eri tapahtumiin. 

• Yhdistys voi esittää muille yhdistyk-
sille, että järjestetään yhdessä kau-
punginosamessut perheille. Kaikki 
yhdistykset esittelevät toimintaansa 
tai järjestävät vaikkapa saappaan-

heittokisat, myyvät munkkeja jne. 
Hauskan tapahtuman myötä tutustu-
taan toisiinsa. 

• Yhdistys voi järjestää vaalipaneelin, 
esimerkiksi kutsumalla kaikista puo-
lueista ehdokkaita kahville. 

• Miehet mukaan toimintaan:  miehil-
le omaa toimintaa lasten kanssa.

• Kunnan tarjoamista palveluista voi 
tiedottaa yhdistyksen jäsenille. Yh-
distys voi tiedottaa asioista jäsentie-
dotteissa.

Nostetaan esiin 
paikallisia epäkohtia
• Tuodaan rohkeasti esiin, millaista 

elämä on esimerkiksi päivähoidon, 
aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä 
kotipalvelujen leikkausten myötä 
sekä eroista käytännöissä eri paikka-
kunnilla. Keikkatyöläisille tarvitaan 
apua työn ja perhe-elämän yhdistä-
miseen.

• Paikallislehtiin kirjoittaminen esi-
merkiksi yleisönosastokirjoittami-
nen.

• Voi tehdä kuntalaisaloitteen epäkoh-
tien korjaamiseksi.

• Jäsenistöä saatava poliittisen päätök-
sentekoon mukaan. Politiikasta ikä-
vät varjot pois.

• Paikalliset yhdistykset voivat itse olla 
yhteydessä omiin kuntapäättäjiin.  
Voi osallistua kunnanvaltuustojen is-
tuntoihin pelkästään kuuntelemalla-
kin sekä olemalla henkilökohtaisesti 
yhteydessä oman kuntansa valtuutet-
tuihin.

Tällainen on liiton 
kohderyhmä vuonna 2026 
liittokokousväen mukaan:

Vuoroviikkoasuminen 
yleistyy ja köyhyys 
selätetään

Kohderyhmä kasvaa ja on valistu-
nutta. Perhekäsitys muuttuu. Vuoro-
viikkoasuminen laajenee ja samalla 
vanhemmuus tasa-arvoistuu. Oikeus-
laitos kehittyy lapsiystävällisempään 
suuntaan. Sukupuolineutraalius li-
sääntyy. Kansainvälistyminen lisään-
tyy, kielikysymykset nousevat esiin. 
Perheoikeudelliset haasteet, koska 
esimerkiksi hedelmöityshoidot yleis-
tyvät.  Yhdenkään lapsen eikä van-
hemman ei enää tarvitse elää väkival-
lan tai sen uhan alla.  Kolmas sektori 
vahvistuu, koska sen tarve kasvaa. 
Työelämän muutoksiin pystytään 
vastaamaan. Palvelut mahdollistavat 
kaikkien työssäkäynnin. Lainsäädän-
tö tukee perheitä pysymään yhdes-
sä versus kaksi kotia, mutta yhdessä 
ollaan. Erotilanteiden jälkeinen kiu-
saaminen vähenee. Lähi-isien määrä 
kasvaa. Eroriidoista huolimatta muis-
tetaan, että lapsi on tärkein. Köy-
hyys on selätetty, sillä pienituloisten 
veroprosentti on 0.  Perusasiat on 
kaikilla perheillä kunnossa. Ihmisten 
liikkuvuus lisääntyy. HS

ASIANTUNTIJA 
PALVELUKSESSASI

Elisa Ilmoniemi, 
asianajaja, varatuomari

050 351 7081
elisa.ilmoniemi@roihulaw.fi

Lapsi-, avioliitto- & perintö-
oikeus, perintö verosuunnittelu, 
riidanratkaisu

Asianajotoimisto Roihu Oy
perhevarallisuusoikeus.fi

Liittokokouksen evästykset strategiatyöryhmälle
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Kerro perheestäsi
Jussi-huoltajana, Kalle 16 v., Julius 

13 v. pojat kotona, Brea-tytär 25 v. 
maailmalla, ja omenapuu.

Millainen vanhempi/isä sinä 
olet?

On vaikea määritellä itseään, jo-
ten annan lasteni tehdä sen. Tyttä-
reni (25 v.) laittoi minulle juuri kor-
tin, johon oli kirjoittanut, että "koen 
olevani onnellinen, kun minulla on 
maailman paras isä." Poikani kuvaili 
minua sanoilla "lempeä karhu." Tosin 
lisäsi tähän hetken mietinnän jälkeen 
"Joskus."

Kerro lapsistasi joku asia, joka 
ilahduttaa sinua erityisesti?

Itku ja raivo – alkuvoimat, jotka 
osoittavat avoimuutta, luottamusta ja 
energisyyttä. Äärimmäiset tunnetilat 

vievät alkuvoimien lähteelle, joka saa 
aikaan henkistä kasvua. Olen onnelli-
nen, että lapseni uskaltavat näyttää ja 
myös käyttää näitä voimiaan kotona.

Paljasta paras kasvatusvinkkisi?
Näe ja jaa se hyvä lapsessa, jota et 

ole itse välttämättä kokenut omassa 
lapsuudessasi.

Miten olet onnistunut 
yhdistämään vanhemmuuden ja 
työssäkäynnin?

Kun olen töissä, rentoudun. Kun 
olen kotona, rentoudun. Lataan akku-
ja molemmissa paikoissa ja olen näin 
mukana molemmilla elämän osa-alu-
eilla.

Milloin on sinun oma aika? 
Mitä teet silloin?

Liikun ja huollan kehoani ja miel-

täni; yoogaan, askartelen ja ajattelen. 
Toisaalta ajattelen myös, että kaikki 
aika – olen sitten töissä, kotona las-
ten kanssa, lenkkipolulla tai jalkapal-
lokentän reunalla - on minun omaa 
aikaani. Jos en näin ajattelisi, olisin 
mielestäni jollakin tasolla uhri. Tar-
koitan tällä sitä, että hyväksyn ns. pe-
rinteisenä ajatellun "oman ajan" tilal-
le tulevat asiat. Poikien harrastuksiin 
menee useita iltoja viikossa, ja nautin 
siitä, että pojat ovat löytäneet oman 
juttunsa. Olen omalla ajallani juuri 
siellä, missä milloinkin olen.

Minkä neuvon antaisit 
vastaeronneelle ystävällesi?

Kuten lääkäriystäväni sanoi mi-
nulle joskus: sillä hetkellä, kun saat 
haavan sormeesi, alkaa paraneminen. 
Sama erossa; kun sydän särkyy, alkaa 
sen eheytyminen. Jokainen hetki vie 
kohti paranemista. Hyväksy sen het-

Itku on sitä, että
Jussi Hartikainen: 

sydän käy suihkussa!
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kisen elämän tuottama kipu. Kun an-
nat kivun tulla ja kohtaat sen, olet jo 
eheytymässä.

Muutoksen ja luopumisen tuska 
sattuu niin paljon, että sitä väkisinkin 
ajattelee, että se ei voi olla totta; sen 
kieltää itseltään. Itku on filosofiassani 
sitä, että sydän käy suihkussa. 

Mikä on parasta isyydessä?
Minulla on 13- ja 16-vuotiaat, hy-

vin fyysiset pojat, jotka teinipoikien 
lailla laittavat hiuksiaan, menevät 
kavereiden kanssa, harrastavat. Eron 
jälkeen kiinnitin vanhemman poi-
kani käsitöissä tekemän puulinnun 
saunan kiukaan päälle. Siitä saakka, 
kun heitämme saunassa löylyä, lintu 

on lennellyt "pilvissä" jokaisen sauna-
reissumme aikana.

Vasta nyt, kolme vuotta myöhem-
min, nuorempi poikani kysyi minulta, 
miksi lintu ylipäätänsä on paikalla, 
jonne sen kiinnitin. Vanhempi poika-
ni totesi vain: ”Se... lintuhan lentää". 

Se lause sisälsi upean filosofisen 
ulottuvuuden, jota on vaikea sanoin 
kuvata. Enempää sanoja ei siinä het-
kessä tarvittu.

Esimerkillä yritän kuvata, että ne 
herkimmät hetket ovat lasten kanssa 
niitä elämän vahvimpia kokemus-
hetkiä, myös vanhemmuudessa, kun 
vaan itse on ihmisenä auki ja alaston.

Millainen maailma olisi 
ihanteellinen yhden 
vanhemman perheille?

Kolme asiaa: 
1) Maailmasta tulisi tehdä paikka, 

jossa voi kasvaa sellaiseksi, joka tun-
tuu omalta elämältä, ilman että itsek-
kyys on liian arvostettua. 

2) Yhteistyövanhemmuudesta kiel-
täytyvä vanhempi tulisi voida tuomi-
ta kasvamaan jalkapuuhun ajallisesti 
takaisin omaan lapsuuteensa yhden 
vanhemman lapsena. 

3) Maailma, missä ennättää nähdä 
nukkuvan lapsen.

Marjo Meriranta

Jussi Hartikaisen mukaan paras maailma yksinhuoltajalle on sellainen, että ehtii nähdä nukkuvan lapsen.
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Työpaja kesti viisi päivää, 13.6-
17.6, maanantaista perjantaihin. Vii-
kon aikana päämääränä oli kehittää 
erilaisia tapoja, joiden avulla nimen-
omaan nuorten olisi helpompi käsitel-
lä vanhempien eroa. Pajaan oli ensin 
tarkoitus osallistua vain kahdeksan 
nuorta, mutta koska hakijoita olikin 
odotettua enemmän, lopulta nuoria 
olikin yksitoista. Porukka oli luova ja 
kekseliäs, joten kasaan saatiin monta 
hyvää ja erilaista toteutettua ideaa, 
kuten mm. tunnekortteja, lautapeli, 
voimauttavia kuvia, lyhyttarinoita, 
kuvakirja sekä mielipideteksti, joka 
olisi sopinut lehteenkin. 

Jokaisen päivän alkuun syötiin 
brunssi, jonka jälkeen tehtiin erilai-
nen aloituskierros. Esimerkiksi ensim-
mäisenä päivänä opeteltiin toisten 
nimiä erilaisten nimileikkien avulla. 
Loppuviikosta päivä käynnistyi tun-
nekorttien avulla. Meitä kävi myös 
innostamassa Nuorten Akatemian 
sparraaja. Tällaiset alkulämmittelyt 
poistivat mahdollisen ilmapiirin ki-
reyden hyvin.

Vanhempien ero oli 
toiselle musertava, 
toiselle helpotus

Maanantaina käytiin läpi kaikkien 
henkilökohtaisia mielipiteitä erosta, 
ja miten kaikki siihen suhtautuisivat, 
sekä mitä vinkkejä he antaisivat toisil-
le samaa läpi käyville. Mielipiteitä oli 
laajalta alueelta; joillekin ero ei ollut 
mitenkään merkittävä vaihe elämäs-
sä, toisille se oli aivan erinomainen 
asia ja joillekin ero oli ollut muserta-
va. Hyödyllisiä vinkkejä antoivat kui-
tenkin kaikki. 

Yksi toistuvasti esiintyvä vinkki oli 
puhua asiasta jollekulle. Totesimme, 
että juuri puhuminen oli auttanut 

suurinta osaa, ja ne, jotka eivät asias-
ta olleet kovasti puhuneet, olisivat 
sitä kuitenkin toivoneet. Joillekin van-
hempien eron syy oli jäänyt pimen-
toon, siinäpä vinkki vanhemmille. 
Eräs mielestäni parhaiten mieleen-
painuvista kommenteista oli : “Kumpi 
valehtelee?”  Sitä onkin vaikea selvit-
tää, eikä mielestäni ole reilua pistää 
omia lapsia valitsemaan puolta, jos 
he eivät itse halua.

Katkenneen suhteen –
näyttely sai miettimään

Tiistaina käytiin Helsingin kaupun-
ginmuseon näyttelyssä katsomassa 
Museum of broken relationships- ni-
mistä näyttelyä. Tähän liittyen annet-
tiin myös tehtävä etsiä pari itselleen 
puhuttelevaa esinettä ja sen tarinaa. 
Näyttely oli erittäin kiinnostava, ja 
uskoisin, että oli myös auttanut mo-
nia päästämään irti kenties kipeästä 
menneisyydestä, ja myös niitä, jotka 
olivat näyttelyä käyneet katsomassa. 
Työpajaryhmän jäseniin se ei kuiten-
kaan tainnut juurikaan sillä tasolla 
kolahtaa. Se sai kuitenkin jokaisen 
miettimään sekä itseään että vanhem-
pien eroa, joten reissu ei ollut todel-
lakaan turha.

Loppuviikosta käytiinkin sitten 
omien projektien kimppuun. Kaikki 
saivat valita itse, mitä tekisivät, oh-
jaajat auttoivat tarvittaessa. Itse osal-
listuin lautapelin uudistamiseen, ja 
sitä sitten tehtiinkin ihan perjantain 
viimeisiin minuutteihin asti. Kaikki 
omistautuivat projekteihinsa ja saivat 
aikaan hyviä tuloksia. Osa nuorista 
pääsi myös toimittajan haastatelta-
vaksi, toimittajan juttu näkyi uutisis-
sa. 

Viimeisenä päivänä kaikki esit-
telivät työnsä, ja kommentoimme 
toistemme töitä. Lopuksi annettiin 

rohkaisevia kommentteja anonyy-
misti toisille ja nostettiin malja hyvin 
tehdystä työstä. Koko viikko oli ollut 
menestys, ja antoi mukavia muistoja 
sekä inspiraatiota kaikille. Luvassa on 
vielä kuitenkin kenties tapaaminen 
syksyn tullen, jota varmasti odotetaan 
innolla.

”Työpaja oli 10 
arvoinen”, sanoi 
14vuotias Maija (nimi 
muutettu): 

Miksi hait tähän työpajaan? Ei ol-
lut muutakaan tekemistä, ja koska äiti 
tyrkytti sitä.

Tunnetko saaneesi jotakin sellais-
ta aikaan, mikä auttaisi muita tule-
vaisuudessa pajassa ollessasi? Kyllä, 
uskoisin niin.

Mitä teit? Suunnittelin lautapeliä, 
jos on erilaisia kysymyksiä, jotka sit-
te auttaa käsittelemään vanhempien 
eroa.

 Millaista sen tekeminen oli? Teke-
minen oli hauskaa, mut kysymysten 
keksiminen oli vähän vaikeaa.

Miten se mielestäsi auttaa muita 
nuoria? Koska siinä on niitä kysy-
myksii, jotka auttaa käsittelemään 
vanhempien eroa ja parantamaan 
itsetuntoa, sekä siinä samalla tulee 
tosissaan puhuttua, mikä on aina hy-
väksi.

 Minkä arvosanan antaisit työpa-
jalle? Kympin, siellä oli kivaa.

 Minkä takia eroa käsittelevä ma-
teriaalit ovat mielestäsi tärkeitä?  No, 
niiden kautta on helpompaa käsitellä 
eroa kuin jos suoraan joutuis vaan 
puhuu jollekulle tuntemattomalle.

Tekstin on kirjoittanut Narie Lay-
ne, 16 v., työpajalainen ja kesätyös-
kentelijä YVPL:llä.

”Puhuminen auttaa eniten!”
Työpaja nuorille, joiden vanhemmat ovat eronneet:
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Terhin vinkit: 

Nuorten toiminnan käynnistämisessä huomioitavaa 
Järjestöjen toiminta nuorille usein kolmenlaista
• Vaikuttamistoiminta – vaikutetaan nuorten / nuorille tärkeisiin asioihin: jaetaan tietoa vanhempien erosta ja nuorista 

ammattilaisille, varmistetaan, että erotukea saatavilla jne.   

• Nuorille suunnattu toiminta – kerhot, ryhmät, leirit, retket, työpajat jne.: ks. Helsingin työpajailmoitus 

• Nuorten oma toiminta – nuorten suunnittelemaa, toteuttamaa ja arvioimaa toimintaa: esim. Mahis-toiminta ks. alla

• Tukitoiminta verkossa: esim. nuorten vertaischatit nuorten keskustelupalstoilla

Nuorten toimintaa 
paikallisesti käynnistäessä
• Tarvitaan 

 » nuoria
 » innostunut ohjaaja/ohjaajapari: yhdis-

tyksissä teinien/tulevien teinien van-
hempia, ammatikseen nuorten kanssa 
työskenteleviä, alaa opiskelevia jne.)

 » mukava kokoontumispaikka: esim. 
nuorisotilan tms. saa useimmista kun-
nista maksutta käyttöön. 

 » hiukan rahaa
• Kysy nuorilta, mitä toivovat

• Älä tarjoa valmista, vaan anna nuorten 
suunnitella ja toteuttaa oman näköistä toi-
mintaa. Nuoret tekee, aikuinen on tukena 
ja apuna 

• Jos järjestät kerhoa, retkiä tms. toimintaa, anna myös nuorten suunnitella ja tehdä

Rahoitusta nuorten toiminnalle
• Valtakunnallisesti esim. Opetus- ja kulttuuriministeriö

• Paikallisesti ja suoraan ryhmille:

 » Kuntien nuorisotoimet, kulttuuritoimet, säätiöt jne. 
 » Itse tehty -rahoitus max. 500 €: kunnat (esim. Turku, Kuopio, Oulu) MLL, jos liittyy tukioppilastoimintaan tai MLL:n 

yhdistystoimintaan, 4H, jos liittyy 4H-toimintaan, etsi googlesta esim. itse tehty espoo tai www.mll.fi/nuortennetti/
tukarit/itse-tehty-raha/.

 » Mahis-tuki Nuorten Akatemiasta: max 600 € per ryhmä, vaatii koulutetun Mahis-ohjaajan ainakin taustatueksi, ks. 
www.mahis.info
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Yhteinen matka 
Siinä sinä nyt olet. Olen odottanut sinua koko ikäni, kokonaista 20 

vuotta. Ja siinä sinä nyt olet - neonvärisessä anorakissasi, minua 
vastassa, linja-autoasemalla. Lempeimmät silmät ikinä ja ne katsovat 
minuun. Aurinko. Kesä. Käsi kädessä. Hellät varpaat ja formulakisat. 
Hangon matka odottaa. Matkalaukku pakataan yhteisillä unelmilla ja 
matkaevääksi otetaan pussillinen suudelmia ja onnea.

Tämä toinen matkalaukku pullottaa. Siellä on omistusasunto, mersu 
vm. 89, huntu, kesämökki, ulkomaanmatkoja, vauva, imetysliivit, peru-
nasosetta, hyppykiikku, töitä, joulupalloja ja vappumunkkeja. Laukun 
sisältä kuuluu pienen lapsen naurua. Onni pursuaa saumauksista.

Kolmanteen laukkuun ei tiedetä mitä pakataan. Minä haluaisin vielä 
lapsen. Sinä et. Sinä haluaisit viikonlopuksi mökille. Minä en. Minä 
haluaisin keikalle. Sinä lähdet pyörälenkille. Minä hyppään teatterin-
lavalle. Sinä uit uimalakissa avovedessä. Pakataan omat reput. Läpsystä 
vaihto! Matkalaukku huutaa tyhjyyttään, joitakin onnenmurusia vielä 
pohjalla pohjalevyn alla. Siellä on myös loukkauksia, murahtelua, hil-
jaisuutta, huutamista, luovuttamista ja välinpitämättömyyttä. Siellä on 
rakkauden kaipuuta.

Ja tässä nyt olen. Asemalla. Seison tukevasti omilla jaloillani. Laskut 
maksettuna. Patterit ilmattuna ja lumityöt tehtynä. Käsissäni roikotan 
kahta matkalaukkua. Toinen suuri ja painava. Täynnä kysymyksiä, su-
rua, vihaa ja ikävää. Toiseen olen pakannut tulevaisuuteni. Laukku on 
pieni, kevyt kantaa, odotukset eivät enää suuren suuret. Iloisille yllätyk-
sille olen jättänyt tilaa, pikkuiset sivutaskut siksi vielä ihan tyhjillään. 
Onni-bussi Laukaasta kurvaa just asemalle. Sinulla on nyt omat matka-
laukkusi. En tiedä mitä niissä nyt kannat. Et halua kertoa, vaikka kuinka 
kysyisin.

Meri

Erovanhempien kirjoitusryhmän

parhaat palat
Kuopiossa kokoontui 
keväällä 2016 Itä-Suomen 
aluekoordinaattori Marjo 
Merirannan ohjaama 
prosessi- ja terapeuttiseen 
kirjoittamiseen nojautuva 
ryhmä eron kokeneille. 
Julkaisemme Muuttuva 
Perhe -lehdissä 3/2016 ja 
4/2016 kirjoittamisryhmän 
tekstisatoa. Tekstien 
ja tekijöiden nimet on 
muutettu anonymiteetin 
säilyttämiseksi. 

Suru
Kokonaan erillään. 
Yksin. 
Ei enää yhdessä naurua tai hassuttelua. 
Sydän sirpaleina, 
särkynyt niin pieniksi palasiksi kuin voi olla.
Vuotaa verta. 
Sykkiikö enää koskaan rakkautta. 
En tiedä. 
Itkua itkua ja yhä itkua. 
Mutta toivon Sinulle kuitenkin 
kaikkea hyvää.
Pidä itsestäsi huolta. 
Olet silti aina minun sydämessäni.

Tuuli
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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 0505881102

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 

Puijonkatu 19 A, 5. krs, 70100 Kuopio 
 Puh. (017) 266 0400

toimisto@hyvarinen-paakko.fi
www.hyvarinen-paakko.fi

Lakiasiaintoimisto 
Legal Lounge

Päivystys torstaisin klo 16-18 
(jompikumpi numero vastaa)

Marja Välilä  
lakimies, p. 040 718 1556

Hanna Rahikka  
varatuomari, p. 050 302 6440

Hei Entinen Rakkaani
Kiitos viimeisestä vuodesta. Se on ollut hyvä vuosi, A Good Year. Ilman sinua 

ja karkaamistasi elämästäni tämä vuosi ei olisi ollut sellainen kuin se on. 
Mainio vuosi, matka minuun ja minuksi. Tämä on ollut todella hyvä vuosi, vaikka 
en sitä aivan heti oivaltanut. Jurnutin elämälle vastaan. Vastarintani alkoi hiipua 
kun hiljalleen aloin ymmärtää mistä tässä kaikessa on kyse. Mistä sitten, kysyt? 
Minusta on kyse, vastaan vuoden tuomalla varmuudella. Se jos mikä on tärkeää.

Eput laulavat:
 
Voi tuuli kylmästi kutittaa selkää,
se eteenpäin työntää,
älä siis pelkää
Älä huoli siitä, sillä
meillä oli hetkemme. 
Muista, että meillä oli hetkemme.

Meillä todellakin oli hetkemme. Kiitos niistä. On soudeltu kirkkaalla ja tyynel-
lä Kallavedellä, puhuttu syvällisiä ja naurettu itsemme tärviölle. Olen saanut olla 
ihailtu ja haluttu. Rinnallani on seisottu ylpeänä. Ja minä sinun rinnallasi yhtä 
ylpeänä. Ainutlaatuisimpana ja onnekkaimpana. 

Kiitän sinua menneistä hyvistä ajoista. Siitä, että ainakin minä rakastin. Aidosti. 
Kiitän siis siitä, että minä ainakin sain rakastaa. Ehdoitta. En tiedä voinko kiit-
tää Sinua rakkaudesta minuun. En ole varma voitko kokea sairaudessasi sellaista 
tunnetta lainkaan. Ehkä se ei ole edes olennaistakaan tietää. Saada itse rakastaa, 
ehdoitta, sekin on paljon.

Haluan kiittää sinua aivan kaikesta. Myös juopuneista sanoistasi, lyöntiin ko-
honneesta kädestä, kaulaani puristavista sormista, katuvista(?) lauseista, jotka 
lausuttuasi voit uudelleen kohottaa kätesi ja antaa pelon hoitaa iskut. Se, että 
kätesi kohosi, sormesi puristuivat kaulaani, juopuneet sanasi osuivat sydämeeni, 
oli tarkoitettu tapahtumaan. Kaikesta tapahtuneesta kiitän sinua. Menneen hul-
luuden peiliin katsoessani saan olla onnellinen, ettei minun tarvitse kestää sitä 
enää. Kiitos siitä.

Kiitos Entinen Rakkaani, että pyrit manipuloimaan läheisiäni. Heidän reaktion-
sa kertoivat minulle sairautesi laadun. Heidän todellisuutensa ei järkkynyt ja se oli 
paras ankkuri minulle. Kiitos kun osoitit todellisen ystävyyden voiman.

Kiitos viimeisestä näytöksestä. Olihan se absurdi ja raju, mutta ilman sitä to-
tuus sinusta ei olisi selvinnyt minulle vuosiin tai jopa vuosikymmeniin. Mikä val-
heelle uhrattu elämä se olisikaan ollut. 

Lopuksi kiitän sinua siitä, että sairautesi sysäämänä minussa on kehittynyt 
ja kehittymässä uusi, entistä ehompi minä. Tämä minä rakastaa itseään ensin, 
tunnistaa tarpeensa ja pitää niistä kiinni. Tämä minä ei anna kenenkään kävellä 
ylitseen ja on ennemmin vailla vastarakkautta kuin alistuu sairaaseen "rakkauden-
kaipuuseen". 

Kiitos Entinen Rakkaani, sain sinulta yhden elämän parhaista opeista. "Elämää 
voi elää eteenpäin ja ymmärtää taaksepäin", Kuten Soren Kierkegaard on muo-
toillut hienosti.

Kiitän Sinua Hyvästä Vuodesta.  Matka omaan itseeni, parhaan ystäväni luo 
olisi ollut hyvin paljon vailla ilman sinua Entinen Rakkaani.

Terveisin,
Se, joka Sinua Rakasti Ennen
Pihlaja
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YHDISTYKSISSÄ TAPAHTUU
ESPOO
Leppävaaran olohuone kokoontuu tors-
taisin 17.30-19 Leppävaaran kirkon 
Olotilassa osoitteessa Veräjäkallionkatu 
2. Lisätietoja: Harriet Lohikari, p. 040 
531 1057 tai harriet.lohikari@evl.fi. 
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 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 tiistaisin 20.9., 
25.10. ja 22.11. Kaikki joukolla mukaan!
Stöd för ENSAMFÖRSÖRJARE-mam-
magrupp. 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: Toiminta alkaa 13.9. 
TIISTAINA OULUNKYLÄN KIR-
KOLLA, Teinintie 10, klo 17-19. 
Ja olohuone on yhä parittomilla viikoilla. 
Herttoniemen olohuone Päksyn, Pien-
perheyhdistyksen ja Kaapatut Lapset ry:n 
yhteinen olohuone tapaa parittomien 
viikkojen lauantaina Leikkipuisto Herttonie-
messä, Karhutie 11 klo 15–17. Lisätietoja: 
ami@geography.hu, p. 040 717 1622
Malmin olohuone kokoontuu tiistaisin 
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 monikulttuurinen olohuone yhden 
vanhemman perheille kokoontuu kuukauden 
toinen keskiviikko Vallilassa klo 17.30-19.30, 
lisätietoja eija.tuominen@iki.fi.
Sateenkaareva olohuone 
Yhden vanhemman perheiden Sateenkaareva 
Olkkari kokoontuu noin kerran kuukaudessa 
lauantaisin leikkipuisto Strömbergissä Pitä-
jänmäellä. Lisäksi teemme pop-up-henkisiä 
retkiä ja tapaamme vapaamuotoisesti mm. 
leffassa. Lisätiedot ja tapaamisten aika-
taulu sateenkaari.yh.helsinki@gmail.com. 
Meillä on myös Facebook-ryhmä nimeltä 
Yhden vanhemman sateenkaariperheet.
Pikku-Huopalahden olohuone
Lisätiedot: 041 459 4386
Totaaliyhäriolkkari
Tauolla. Lisätietoja Terhi Rapeli: terhi.
rapeli@yvpl.fi tai p. 040 186 3421.
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 muu-
ten tukea tilanteeseesi voit olla yhteydessä 
Petraan, petra.vanttinen@gmail.com 
HÄMEENLINNA
Hämeenlinnan olohuone kokoontuu 
joka kuukauden kolmantena tiistaina klo 
17.30 - 19.00. Malliksessa, Turuntie 24 A 
10. Lisätietoja p. 050 356 5179. Yhteis-
työssä 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, per-
hetyöntekijät Hanna Marttila kunnasta 
ja Tiina Alakoski seurakunnasta, jolta 
myös lisätietoja puh. 044 7656971
Toiminnan järjestää Janakka-
lan kunta ja seurakunta
JOENSUU
Joensuun seudun yksin- ja yhteishuolta-
jat 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. Jäsen-
rek.hoit. Tiina Heinonen, jasenre-
kisteri.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
Yhden vanhemman perheiden vertaistuki-
ryhmä kokoontuu joka kuukauden ensim-
mäisenä keskiviikkona klo 17.30-19.00 
päiväkoti Petäjäisen MESIMARJAT-tilassa 
7.9. 2016 alkaen. Tarjolla seuraa, tietoa, 
teemoja, kahvia ja pullaa,vapaaehtoinen 
kahvimaksu. Lastenhoito on myös järjestetty. 
Ryhmä järjestetään yhteistyössä MLL:n 
Kankaanpään alueyhdistyksen kanssa. 
Lisätietoja: Sari 050 3618677 (iltaisin)
KAUNIAINEN
Yksinhuoltajien olohuone
Vertaistuellinen lähivanhempien ryhmä 
kokoontuu Avoimessa Perhetoiminnassa, 
Puistokujan päiväkodissa (Thurmanin puis-
totie 1). Tervetuloa ilman lapsia tai lasten 
kanssa. Nyyttäri-tarjoiluna pientä iltapalaa. 
Lisätietoja: leena.saari@evl.fi.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 Lam-
minpää, merilapinyvp(at)gmail.com
Olohuoneet
Keminmaa
Kokoonnumme Keminmaan seura-
kunnan Myötätuulessa Jokisuulla. 
Jokisuuntie 1, 94450 Keminmaa.
Joka kuukauden viimeinen torstai klo 
17.30 – 19.30. Päivämäärät: 29.9., 27.10., 
24.11. Lisätietoa ohjaajilta: :Johanna 
Kalliomäki, puh 046 614 5719 tai Anna-
mari Alakorpi, puh 040 573 2644 
Tornio 
Perheiden Talolla Osoitteessa Putaankatu 
2 Kokoontumisajat: Keskiviikko-iltaisin klo 
17.30 -19.30 17.8, 7.9, 5.10, 2.11 ja 3.12 
Lisätietoa; Seija, puh 040 846 5093
Kysyttävää eroasioissa?
Miten järjestämme lapsen asiat eron jälkeen, 
asuminen, huolto ja tapaamiset. Näissä 
asioissa olohuoneessa läsnä aluekoordinaat-
tori Ulla Sauvola 5.10 klo 17.30 – 19.30. 
Keskustella saat henkilökohtaisesti ilman 
ajan varausta. Lisätietoja puh 050 342 2185
Kemi
Perheolkkari yhden vanhemman perheille 
Kemissä syksyllä 2016 Majakka talolla. 
Osoite: Pohjoisrantakatu 5, 2. kerros. 
Kemi. Kokoonnumme Majakka-talolla 
Kajuutta tilassa, joka kuukauden toi-
nen sunnuntai klo 14.00 - 16.00. Syksy 
2016: 11.9., 9.10., 13.11. ja 11.12.
Perheolkkarissa askartelemme ja pelaamme 
lautapelejä kaikki yhdessä. Yhdistys 
tarjoaa kahvit/teen ja mehun, muutoin 
toimimme nyyttikestiperiaatteella. Tuo 
siis tullessasi jotain suolaista tai makeaa 
syömistä. Yhdistys tuo askarteluväli-
neet. Ei ennakkoilmoittautumisia. 
Lisätiedot: Kaisa, puh. 040 561 
8647 tai Seija 040 846 5093.

KERAVA
Yhden vanhemman perheiden vertais-
tukiryhmä Lisätietoja p. 045 892 5222/ 
Marjo, marjo.mllkerava@gmail.com; 
Liity myös FB-ryhmään: Olkkari Kerava
Yhden vanhemman perheiden oma kohtaa-
mispaikka joka kuun viimeinen sunnuntai klo 
16-18. Tapaaminen Killan asukastuvalla osoit-
teessa Kankurinpolku 2. Lisätietoja mllke-
rava@gmail.com tai Facebook: MLL Keravan 
Perhekahvila Päivölänrinne. Järjestäjänä MLL. 
KIRKKONUMMI
Kirkkonummen olohuone kokoontuu paritto-
mien viikkojen tiistaisin klo 18 alk. os. Maka-
siinintien 6. Yhteyshlö ja lisätietoja Maarit p. 
040 754 3884 – kaikki joukolla mukaan!
KOKKOLA
Kokkolan Seudun Yhden Vanhem-
man 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
Kokkolan olohuone kokoontuu
syksyn 2016 aikana sunnuntaisin klo 
14.00 – 16.00. Kokoontumispäivät
18.9., 23.10., 20.11. ja 18.12. Paikka: 
Koivutupa, Mäntynäädänkatu 6, Kokkola.    
Lisätiedot: Olohuoneen ohjaajat, Pau-
liina, puh 050 527 1751 tai Nanna, puh 
046 6374210 nanna.jokela@jippii.fi.
KOTKA
Yhden vanhemman perheiden olo-
huone käynnistymässä. Lisätie-
toja: marintiina@gmail.com.
KOUVOLA
Kouvolan olohuone Yhdyshenkilönä 
toimii Maria Korpi. maria.korpi@evl.
fi  ja 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 vertais-
tuellinen yhden vanhemman perheiden olk-
kari seuraavina torstai-iltoina 10.3., 14.4. klo 
17–19. Osoite Tähteen seurakuntakoti Väkkä-
räntie 20. Lastenhoito järjestetty. Vetäjä Maria 
Korpi puh. 0400 795 835, maria.korpi@evl.fi.
LAHTI
Lahden seudun Yhden Vanhemman Perheet 
ry, Pj Sari Heinonen, puh. 040 544 2358, 
puheenjohtaja.lahdenseudunyvp@gmail.
com, Jäsensihteeri: Mirkka Kivi, puh: 045 
356 2944, lahdenseudunyvp@gmail.com, 
Yhdistyksen email: lahdenseudunyvp@
gmail.com, Nettisivut: www.neuvokas.
org/sosiaali-ja-terveysalan-yhdistyksia/
lahden-seudun-yhden-vanhemman-per-
heet-ry-lahden-seudun-yharit/, Facebook: 
Lahden seudun Yhden Vanhemman Perheet ry
Turinat pidetään Perhetuvalla, 
Loviisankatu 14, Lahti. 
Perheiden saunasunnuntai Parinpellon 
rantasaunassa 18.9.16 klo 14-20Tervetuloa 
jäsenemme lapsineen yhteiseen saunailtaan 
Parinpellon leirikeskukseen Hollolan Kir-
konkylälle(Parinpellontie 173). Rantasauna 
lämpiää klo 14 eteenpäin. Yhdistyksemme 
tarjoaa osallistujillevirvoitusjuomat sekä 
lisäksi tarjolla suolaista purtavaa. Mukaan 
tarvitset oman pyyhkeen ja uima-asun.
Ilmoita osallistumisestasi sähköpostilla osoit-
teeseen lahdenseudunyvp@gmail.com niin 
osaamme varataoikean määrän tarjottavia. 
Osallistuminen on jäsenillemme lapsineen 
maksutonta.Facebook.tapahtuma: www.
facebook.com/events/660685204094458/
Housut pois -teatteri-illat marraskuussaTarjo-
amme jäsenillemme mahdollisuuden nähdä 
Lahden Kaupunginteatterin uuden Housut 
pois -musikaalin6 euron hintaan! Voit ottaa 
myös kaverin mukaan 12€ hintaan. Voit valita 
kahdesta lauantainäytöksesta:12.11. klo 19 
tai 19.11. klo 13. Lippuja on rajattu määrä. 
Sitovat ilmoittautumiset 1.10. mennessä-
osoitteeseen lahdenseudunyvp@gmail.com.
Lisätietoja musikaalista: www.lahdenkau-
punginteatteri.fi/produktio/155/housut_pois 
LAPPEENRANTA
Yhden vanhemman perheiden ”olkkari”  
Olkkari kokoontuu seurakunnan päiväker-
hotiloissa (Koulukatu 10, käynti sisäpihan 
kautta). Kahvi/mehutarjoilu, lapsille lasten-
hoitaja. Lisätietoja Facebook: Yhden-Van-
hemman-Perheiden-olkkari-Lappeenranta. 
Olkkarin järjestävät yhteistyössä: Lappeenran-
nan 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
Olohuone kokoontuu syksyllä seuraa-
vasti. Huom! muuttunut ajankohta 
To 8.9 klo 10-11.30 
To 13.10 klo 10-11.30 
To 10.11 klo 10-11.30 
To 8.12 klo 10-11.30 
Paikkana Loimaan seurakun-
nan Hulmin toimipiste 
Itsenäisyydenkatu 4 (vanha Hul-
min huolto) 32200 Loimaa 
Lisätietoja: Marjo Rasi p. 0500-203483 sekä 
diakonissa Soili Väisänen p. 040-7407622
MÄNTSÄLÄ
Yksinhuoltajien olkkari joka toinen 
keskiviikko 31.8., 14.9., 28.9., 12.10., 
26.10.,9.11., 23.11. ja 7.12. klo 17-19 
Liedontie 25, Mäntsälä, Lisätietoja:
Johanna Salminen p. 044 977 9020 
j.h.salminen@gmail.com
ORIVESI
Oriveden Yksinhuoltajat r.y.
Yhteyshenkilö: Sari Tappura p. 050 401 7167
OULU
Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry
Puheenjohtaja puh 045 873 0010
oulunseudunyvp.pj@gmail.com
Jäsenasiat oulunseudunyvp@gmail.com
Toimisto puh. 044 369 0844
Kansankatu 53, 1 krs, 90100 Oulu,  
www.osyvp.fi,  
Avoimen päiväkodin olohuone 
kokoontuu joka kuukauden ensim-
mäinen tiistai klo 17.30–19.30. (6.9, 
4.10, 8.11, 13.12) Uusikatu 27.  
Koskelan olohuone kokoontuu joka kuu-
kauden neljäs tiistai klo 17.30–19.30. (23.8, 
27.9, 25.10, 22.11, hox 20.12.) Hyvin-
vointineuvolan tiloissa, Tullimiehentie 4.  
Linnanmaan olohuone kokoontuu joka 
kuukauden toinen torstai klo 17.30–19.30. 
(8.9, 13.10, 10.11, 8.12.) Pyhän Luuk-
kaan kappelissa, Yliopistokatu 7.  
Kaakkurin olohuone, kokoontuu joka 
kuukauden kolmas keskiviikko klo 17.30-
19.00. (21.9, 19.10, 16.11, 14.12.) 
Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8.
Kiimingin olohuone  kokoontuu joka 
kuukauden toinen tiistai klo 17.30-19.00. 
(13.9, 11.10, 8.11, 13.12.) Hyvinvoin-
tineuvolan tiloissa, Terveystie 1.  
Muhoksen olohuone kokoontuu joka 
kuukauden ensimmäinen torstai klo 17.30-
19.30. (1.9, 6.10, 3.11, 1.12.) Koivulehdon 
päiväkodissa, Tehtaantie 2, Muhos.  
Oulunsalon olohuone kokoontuu joka 
kuukauden ensimmäinen keskiviikko 
klo 17.30-19.00. (hox 14.9, 5.10, 
2.11, 7.12.) Oulunsalon yhteisöta-
lossa, Kauppiaantie 5, Oulunsalo.
Totaalisen yksin lapsen kanssa -olohuone 
kokoontuu torstaisin klo 17.30–19.00.(18.8, 
8.9, 29.9, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 15.12.) 
Kumppanuuskeskuksessa, Kansankatu 53.
Rajakylän olohuone kokoontuu joka 
kuukauden ensimmäinen torstai klo 
17.30-19.30 (8.9, 6.10, 3.11, 1.12.) 
Rajakylän Talvikkipuiston monitoimi-
talo, Tervakukkatie 54, 90580 Oulu
Perheolohuone yhden vanhemman per-
heille lapsineen kokoontuu joka kuukauden 
kolmas sunnuntai klo 14.00- 16.00 (25.9, 
16.10, 20.11, 18.12.) Mellenius-talolla, 
Peltolankaari 18A Perheolkkarissa askar-
telemme ja pelaamme lautapelejä kaikki 
yhdessä. Yhdistys tarjoaa kahvit/teen/mehun 
ja askartelutarvikkeet. Muutoin toimimme 
nyyttikesti periaatteella, jokainen voi tuoda 
tullessaan vähän jotain suolaista ja makeaa. 
Em. Olohuoneissa on järjestetty lasten-
hoito ja iltapala. Lisätietoja olohuoneista: 
044 369 0844, oulunseudunyvp@
gmail.com, ks. myös www.osyvp.fi
Nuorten leskien olohuone kokoontuu kerran 
kuussa sunnuntaina klo 16.00-18.00. (21.8, 
18.9, 16.10, 20.11, 11.12.) Kumppanuuskes-
kus, Kansankatu 53. Lastenhoito järjestetään 
tarvittaessa, ilmoita viikkoa aiemmin oulun-
seudunyvp@gmail.com, 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 osallis-
tumaan syksyllä 2016 (13.9. alkaen) yksin-
huoltajille 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, hemmot-
telua aikuisille, ohjattua leikkiä lapsille ym. 
Kokoonnumme 5 kertaa syksyn aikana. 
Osallistuminen on maksutonta.
Jokaisella kerralla pientä tarjoilua.
Ilmoittautumiset elokuun loppuun men-
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nessä 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 lii-
tosta: p. 040 186 3421, Terhi Rapeli 
RAAHE, Olohuone
Vertaistukea yhden vanhem-
man perheille Raahessa
Kokoonnumme Raahen Ensi-ja Turva-
kodin vanhalla puolella, osoitteessa 
Fellmanin puistokatu 11 joka kuu-
kauden 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 Olkkari 
syksyllä 2016 kerran kuussa seuraavina 
maanantaina klo 18-19.30 Temppelikatu 9 
C seurakunnan kerhotiloissa: 22.8., 20.9. 
(huom.tiistai!), 24.10., 21.11. ja 19.12. 
Olkkaria ohjaavat Tessa Saarinen ja dia-
koni Tiina Heiskanen. Ilmoittaudu aina 
muutamaa päivää ennen Tiina Heiskaselle, 
p.050-3237964/ tiina.heiskanen@evl.fi 
iltapalaa ja/tai lastenhoitoa varten. Mukavaa 
ohjelmaa, yhdessäoloa ja yhteinen iltapala. 
Tervetuloa uudet ja vanhat olkkarilaiset!
ROVANIEMI
Vertaistukea yhden vanhem-
man perheille Rovaniemellä
Aika: Ke 12.10.2016 klo 17.30 -19.30. 
Paikka: Järjestötalo Neuvokas, Kammari. 
Kansankatu 8, 96100 Rovaniemi.
Oletko yksinhuoltaja/ yhteishuoltaja/
leski/ uusioperhe tai muuten yksin lapsen 
kanssa elävä. Tule keskustelemaan arkea 
koskettavista asioista kanssamme. Lapset 
voi ottaa mukaan, heille on järjestettynä 
puuhaa paikanpäällä. Tarjoamme kah-
vit/teen/mehua ja pientä purtavaa.
Lisätietoja: Yhden Vanhemman Perhei-
den Liitto ry, Ulla Sauvola, puh. 050 
342 2185, ulla.sauvola@yvpl.fi.
SAVONLINNA
Olohuone yhden vanhemman perheille 
kokoontuu osoitteessa MLL Perhekes-
kus 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 per-
hetalossa 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 Talouden-
hoitaja: 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 nettisi-
vut: 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 
Syksyn tapahtumat:
Luostarinmäen Käsityöläismuseoon tutustu-
minen 28.8.Leijonanhäkki –teatteria 1.9. 
Ruokakurssit aikuisille 8.9,., 10.10., 
31.10., 8.11., 22.11. ja 1.12. 
Hyvinvointi/kuntoiluolkkari Lehmusvalka-
man hyvinvointikeskuksessa 13.9., 27.9., 
11.10., 25.10. ja 22.11. (maksuton)
Ruskaretki Lappiin, Inariin 13. – 18.9.
Peli-ilta lapsille ja nuorille/Aikuisille Waba-

rit-toiminnan esittely 22.9. (maksuton)
Kylpyläretki Kasnäsiin 2.10.
Super Park, Caribia Areenalla 25.9.
Robin Hoodin sydän, Logomo, 
Turun kaupungin teatteri 14.10.
Syyskokous 24.10.
Lasten/nuorten leffailta 27.10.
Perheleiri Sinapissa 4. -6.11.
Puluboi –teatteria 9.11. 
Puurojuhla ja teatteriesitys 29.11. (maksuton)
Peter Pan, Åbo Svenska tea-
tern 10.12. (ruotsinkielinen)
Rock of Ages –musikaali 30.12.
Syksyn olkkarit:
Kaarinan olkkari: 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 
3.11., 17.11., 1.12. ja 15.12. (maksuton)
Raision olkkari: 6.9.,4.10., 8.11. 
ja 13.12. (maksuton)
Katso lisätietoja: www.turun-
seudunyksinhuoltajat.com 

VANTAA
Tikkurilan seurakunta järjestää Torstai-
tupa-nimisen vertaistukiryhmän yhden 
vanhemman 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 kes-
kustella rauhassa omassa tilassaan luottamuk-
sellisuuden ja vaitioloon sitoutuen. Lapsille 
lastenohjaajat järjestävät omaa toimintaa. 
Pientä iltapalaa tarjotaan, 2e/perhe (kolikko-
lippaaseen). Toiminnasta vastaa Tikkurilan srk 
diakoniatyö, Meiju Riihelä p 0405097305.
Rekolan seurakunnan yhden vanhemman 
perheet kokoontuu Asolan seurakuntatalolla 
osoitteessa Asolantie 6 joka kuukauden 
toinen torstai klo 17.30. Yhteyshenkilö perhe-
työn diakoni Siru Rantanen, p. 050 342 6155.
Vantaankosken seurakunnan YH-olo-
huone kokoontuu perjantaisin klo 
17-20. Huom!Uusi paikka: Kaivosristi, 
Kaivosvoudintie 3, 01610 Vantaa
Lisätietoja saa Tuulilta, puh. 0503589217.
VARKAUS
Facebookissa Varkauden yhden 
vanhemman perheet.

MUUT YHDISTYKSET
Eriparivanhemmat ry
Pj. Irina Heiskanen, irina.heiskanen@
eriparivanhemmat.net. Kotisivu: www.
eriparivanhemmat.net  Sähköpos-
ti:epv@eriparivanhemmat.net 
Olohuone 24/7: www.eripari-
vanhemmat.net/keskustelu
Hyvä Erovanhemmuus ry
pj. Vesa Mäki, pj@hyvaerovanhem-
muus.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 Twitte-
ristä ja Facebookista nimellä Kaapatut Lapset 
ry. Voit myös liittyä sähköpostilistallemme!
Vertaistukitoiminta Vuoden 2016 teema-
namme on kokijasta toimijaksi tukeminen. 
Tavoitteenamme on tukea vanhempien 
mahdollista siirtymää vertaistukijaksi. 
Haluamme tarjota vertaistukijana aloittaville 
toimivia työkaluja ja kannustavan ilma-
piirin yhdessä pidempään vertaistukijana 
toimineiden vapaaehtoistemme kanssa.
Herttoniemen perhekahvila yhteistyössä 
Pienperheyhdistyksen ja Päksy ry:n kanssa.
Herttoniemen leikkipuisto, Karhutie 
1120.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 
12.11., 26.11. ja 10.12. KLO 16–18
Lapsikaappauksen, kaappausuhan tai 
kansainvälisen huoltokiistan kohdanneille 
perheille suunnattu voimaantumisviikon-
loppu järjestetään loppuvuodesta. Perheiden 
turvallisuuden vuoksi ajankohtaa ei julkaista. 
Tiedon saa pyytämällä yhdistykseltä. 
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 tutkit-
tua tietoa totaalisesti yksin lastaan huoltavien 
vanhempien arjesta. Jäseniksi voivat liittyä 
kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoi-
tuksen toimia totaalisten yksinhuoltajien 
äänenä. Jäsenmaksu on 20 e/vuosi ja 15 e, 

jos kuulut johonkin toiseen YVPL:n jäsenjär-
jestöön, kannatusjäsenmaksu on 25 e/vuosi. 
Maksun voi suorittaa tilille DANSKE BANK 
FI57 8400 0710 5689 64, liitäthän yhteystie-
tosi mukaan ja saat Muuttuva Perhe-lehden.
Vertaisryhmät kokoontuvat tällä hetkellä 
Tampereella, Jyväskylässä ja Kajaanissa. 
Katsothan tarkemmat tapaamisajankohdat 
Totaaliyhärit ry:n kotisivuilta http://totaaliy-
harit.wixsite.com/totaaliyharit/ajankohtaista 
tai Facebookista https://www.facebook.
com/Totaaliyharit/?ref=bookmarks 
Lisätietoja myös puheenjohtajalta email 
puheenjohtaja.totaaliyharit@gmail.com 
Tervetuloa!
Yhden Vanhemman Perheet - OLKKARI ry
pj. Tuula Väisänen p. 045 840 7917,   
tuula.vaisanen1@gmail.com,  
jäsenrekisterinhoitaja Tuula Kivirinta yvpja-
senrekisteri@gmail.com,  
www.yvpolkkari.fi
Nivalan olohuone
Paikka: SRK – päiväkerhotilat, Nivala
Kokoontumispäivät syksyllä 2016
26.9, 31.10, 21.11. ja 12.12. Klo 18-20
Lisätietoja: Virpi, puh 044 2505 585
Raahen olohuone
Paikka:  Raahen Ensi- ja turvakoti                                                                                                        
Fellmaninpuistokatu 11, Raahe 
Kokoontumisillat syksyllä 2016
22.9, 20.10, 17.11 ja 15.12. Klo 17.30-19.30
Lisätietoja: 050 342 2185
Nettiolkkari
OLKKARI ry:llä on suljettu keskustelu-
ryhmä Facebookissa, jos haluat mukaan 
nettiolkkariin, laita pyyntö osoitteeseen
tuula.vaisanen1@gmail.com niin 
lisäämme sinut nettiolkkariin.

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 tie-
toa ja tukea? Aluekoordinaattori Teija 
Hallbäck-Vainikan tavoitat nume-
rosta 040 541 5294 virka-aikoina.

PÄIHDENEUVONTA
Ovatko päihteet ongelmasi, kaipaatko 
läheisenä tietoa ja tukea?Päihde-
työntekijän 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 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 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 Wende-
lin p. 050 421 2333 (OULU)
to klo 16-18 Marja Välilä puh. 040 
718 1556 tai Hanna Rahikka puh. 
050 302 6440 (HELSINKI)
pe klo 15-16 Satu Wartiovaara ja Perttu 
Turku p. 010 423 4340 (HELSINKI)

VAPAAEHTOISAUTTAJIEN 
VERTAISTUKIPUHELIMET
Eronneet nuoret äidit, joilla pie-
niä lapsia 050 352 3634
Helsinki / Pääkaupunkiseutu

tukipuhelin: 050 408 1578
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, iltai-
sin 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 tukihenki-
löitä voi tiedustella p. 044 2626 662.
Omille jaloille 
-toiminta auttaa vaikeissa elämäntilanteissa 
olevia heidän talous- ja velkaongelmissaan. 

Toiminta on vapaaehtoistyötä, jossa 
koulutuksen saaneet tukihenkilöt 
auttavat talousvaikeuksissa olevia 
henkilöitä ja opastavat heitä tarvitta-
vien 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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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 ja lapsille syksyllä 2016
Eroryhmät

KUOPIO Suomalainen eroseminaari ko-
koontuu ti 30.8.-8.11. klo 17–20. Maksuton 
lastenhoito järjestetty. Hinta yhdistyksen jäse-
nille 150, muille 300e. Yhdistyksen jäseneksi 
voi liittyä: www.yvpl.fi tai ilmoittautumisen 
yhteydessä. Ilm. marjo.meriranta@yvpl.fi, 0400 
441 708.

TURKU Hyvä ero -ryhmä ma 19.9- 
14.11.2016 (ei ma 10.10) klo 17.30 – 20Puu-
hapirtti, Nahkurinkatu 5, Turku. Hinta 90 €. 
Lastenhoito järjestetty. Ilm. teija.hallback-vai-
nikka@yvpl.fi ja 040 541 5294

OULU Miesten eroryhmä kokoontuu ke 21.9 
- 23.11. klo 18-20  (ei 26.10.)  Oulun Kumppa-
nuuskeskuksessa, Kansankatu 53.  Ilm. 045 671 
0932, juha.alakulppi@gmail.com. Maksuton. 
Yhteistyössä Miessakit ry:n kanssa.

HELSINKI Vertaistukea sarjakuvalla pe 30.9. 
ja 7.10.  klo 17.30-20. Leikkipuisto Tullinpuo-
missa, Mannerheimintie 81 A, Miltä näyttäisi 
oma tarinasi kuvina ja sanoina? Tervetuloa  sar-
jakuvapajaan.Lastenhoito ja kahvitarjoilu.Ilm.
terhi.rapeli@yvpl.fi tai p. 040 186 3421. 

Eroneuvoillat ja erokahvilat
KUOPIO Eroneuvoillat: 21.9., 23.11. klo 

17-19 sekä Eroneuvokahvilat: 26.10., 14.12. 
klo 17-19, Kuopion Ensikotiyhdistys ry, Haapa-
niementie 10. Maksuttomia ja avoimia kaikille. 
Järjestäjät: Kuopion Ensikotiyhdistys ry, YVPL 

ry Itä-Suomi, lisätietoja:marjo.meriranta@yvpl.
fi/0400441708 

Eronneiden vanhempien lasten 
ryhmät 

IISALMI la 29.10.2016 klo 10-16.00, Iisal-
men seurakuntakeskus, Iivolankatu 14, 74100 
Iisalmi. Ilm. 10.10. mennessä marjo.meriran-
ta@yvpl.fi, 0400 441 708. Lapsille lounas ja 
välipalan. Ohjaajina Iisalmen seurakunnan 
lapsityönohjaaja Riitta Kauhanen, YVPL ry:n 
Itä-Suomen aluekoordinaattori Marjo Meriran-
ta sekä Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n 
avopalveluohjaaja Erja Heiskanen. 

OULU 4-6-vuotiaiden ja 7-10-vuotiaiden 
ryhmät la  17.9. klo 10-15 Kumppanuuskeskuk-
sessa, Kansankatu 53. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset:050 342 2185  tai ulla.sauvola(at)yvpl.fi.  

Vanhempien eron ABC –ryhmät
Tule keskustelemaan  lapsen elatukseen, 

huoltoon sekä eroon liittyvistä kysymyksistä 
OULU to ja ti klo 17.30-19,  ti 6.9. asian-

ajaja Eeva-Leena Wendelin, ti 18.10. asian-
ajaja Jutta Wallén-Leino,ti 22.11. lakimies Jani 
Vuoti Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53. 
Ilm.050 342 2185  /ulla.sauvola(@)yvpl.fi.  

HELSINKI  ke 2.11.2016 klo 17.30-19.30. 
Iltaa vetävät asianajaja Marja Välilä ja varatuo-
mari Hanna Rahikka. aluekoordinaattori Terhi 

Rapeli. Ilm.: terhi.rapeli@yvpl.f tai p. 040 186 
3421. 

RAISIO  to 17.11. klo 17.30 – 20, Paikalla 
on myös varatuomari Anne Herva. Lisätie-
toa:040 541 5294 teija.hallback-vainikka(at)
yvpl.fi.

Pop up –eroklinikka
TURKU Eroklinikka on ME-talolla Hövelin 

palvelukeskuksessa, Hyrköistentie 26 ke klo 
16-18 21.9., 12.10., 9.11. ja 7.12. Paikalla 
Länsi-Suomen aluekoordinaattori Teija Hall-
bäck-Vainikka.

Verkossa
Eroinfo-chatissa ti  4.10. ja 1.11. klo 12 – 

13.30 osoitteessa: https://www.perheaikaa.fi/
live-chat/. 

Leija -verkkoryhmä yksin alusta asti lastaan 
kasvattaville äideille 7.11-9.12. live-chat-kes-
kustelut perheaikaa.fi -sivustolla iltaisin ti 8.11., 
15.11., 22.11., 29.11 ja ma 5.12. Kellonaika 
sovitaan yhdessä. Ilm.:marjo.meriranta@yvpl.
fi/0400 441 708 tai terhi.rapeli@yvpl.fi/ 040186 
3421. 

Tuettu joululoma 
Savonlinnan Tanhuvaarassa 21-26.12.2016, 

lisätietoja www.yvpl.fi – Tukitoiminta – Tuetut 
lomat.


