
Y h d e n  V a n h e m m a n  P e r h e i d e n  L i i t t o  r y  4 0  v u o t t a

p e r h em u u t t u v a 4/2016

Täytäntöönpano on 
vihonviimeinen keino  s.4
Liiton ehdotus  
täytäntöönpanon 
uudistamiseksi  s.6
Yksinhuoltajan muotokuvassa:

Eijariina Vartiainen  s.8



m u u t t u v a  p e r h e  4/2016

KaPa, Sote, Kiky, digi; joko sinun terkkarisi on verkossa? 
Pääkaupunkiseudulle on satanut ensilumi, senteistä päätellen voi olla jopa pysyvä. Kuorma-autot, aurat, bob 

catit ja kolat ovat ahkerasti käytössä. On ainakin yksi palvelu, jota ei voi siirtää verkkoon tai halpatuotan-
tomaihin. Välillä kun tuntuu siltä, että liki kaikki muu onkin niihin siirtymässä.

Maailma on muuttunut ja muuttuu; niin globaalisti kuin Suomessakin. Työelämä on murroksessa; nyt on am-
matteja joita kymmenen vuotta sitten ei osattu ajatella ja varmasti kymmenen vuoden päästä osa ihmisistä saa 
leipänsä asioilla, joita emme vielä osaa edes kuvitella.

Työllisten määrä ei kuitenkaan tule lisääntymään ja huoltosuhde heikkenee koko ajan. Niinpä taloudellisista-
kaan syistä ei ole mahdollista lisätä lähipalveluita; päinvastoin, karsiminen on todennäköistä.

 Digitalisaatio on mahdollisuus jos sillä saadaan säästöjä, lisäresursseja tai muuten lisäarvoa palveluun. On 
hyvä asia, että kanta.fi – palvelussa  saa nopeasti uusittua reseptin; se on ajan säästöä niin asiakkaalle kuin lää-
kärillekin. Jos sillä vielä saadaan se tilanne, että ne, joiden pitää päästä lääkärille, pääsevät sinne nopeammin, 
niin aina paranee. Nuoremmat sukupolvet epäröimättä hoitavat neuvolakäynnit netin kautta ja pitävät selviönä, 
että kotisairaanhoitaja ei tule kuin videopuhelulla. Nämä molemmat ovat jo 
käytössä osissa Suomea.

Jos taas verkkopalveluun vetoamalla heikennetään naamakkain-palveluita 
tai tehdään vaikkapa vanhus riippuvaisemmaksi muiden avusta tietoteknisten 
taitojen puutteen takia muuttuu digi mahdollisuuden sijasta uhkaksi.

Päättäjien tulisi myös muistaa, ettei kaikilla ole älypuhelimia tai tabletteja. 
Pankkitunnukset tai oikeastaan niiden puute, on ollut myös joillakin ongel-
mana. Nythän onneksi uusi EU – direktiivi  takaa pankkitunnukset kaikil-
le. Suomi kun on ulkoistanut tunnistautumisen toisin kuin esimerkiksi Viro. 
Myös Kansallisen Palveluarkkitehtuurin hankkeeseen eli KaPA:an kuuluu 
tunnistautuminen eli tulossa on myös julkinen tunnistautumispalvelu, jonka 
avulla pääsee jatkossa jotakuinkin kaikkiin julkisiin palveluihin käsiksi. 

Samalla tavoin Sote voi olla hyväkin asia.  Tällä hetkellä pikkukunnissa asuvilta jäseniltämme tulee palautetta 
siitä, ettei kunnasta löydy osaamista vaikkapa tapaamisriitojen selvittelyyn saatikka täytäntöönpanoihin. Eikä 
ole välttämättä mukava keskustella perheasioista naapurin kanssa. Isommat keskukset varmaankin tuovat noihin 
helpotusta. Kääntöpuolena on kuitenkin esimerkiksi  se, ettei vaikkapa julkista liikennettä joka paikassa ole. Itse 
en pystyisi työskentelemään kotikunnassani ilman omaa autoa. Julkista liikennettä kunnan sisällä, kun ei käytän-
nössä ole. 

Uhka tai mahdollisuus; siitä voimme osin päättää itse. Nyt on taas tilaisuus vaikuttaa asioihin. Olemme liiton 
henkilöstön kanssa perehtyneet paikalliseen vaikuttamiseen sekä vaalityöhön. Meiltä on tulossa pieni opaspa-
ketti vielä hyvissä ajoin ennen vaaleja, mutta aluekoordinaattoreilta saa kyllä jo osaavaa apua, vaikkapa vaali-
paneelin järjestämiseen.

Liiton puolesta onnittelen Vuoden isiä, Jussi Hartikaista ja Pasi Uhtakaria. Kuopiolainen Jussi Hartikainen oli 
liiton oma ehdokas. Samalla kiitän Jussia hänen arvokkaasta panoksestaan vertaistukityössä!

Oikein hyvää vuoden loppua ja parempaa ensi vuotta!

Susanna Kavonius
Puheenjohtaja



m u u t t u v a  p e r h e 4/2016
3

Sisältö 4/2016:
Vuoden isä 2016 

– Jussi Hartikainen  ......................
3

Täytäntöönpano on 

vihonviimeinen keino..................
4

Liiton täytäntöönpanon 

uudistusesitys ..............................
6

Liittokokouksen evästykset

strategiatyöryhmälle osa II ..........
7

Yksinhuoltajan muotokuva:  

Eijariina Vartiainen ......................
8

 

Liittohallituksen uuden varajäse-

nen esittely: Isa Haataja ................
10

Erovanhempien kirjoitusryhmän

parhaat palat ...............................
12

Olohuoneet ja yhdistykset

apunasi .......................................
14

Tietoa ja tukea vanhemmille 

keväällä 2017 .............................
16

p e r h e
m u u t t u v a

Muuttuva Perhe 
Julkaisija: Yhden Vanhemman  Perheiden 
Liitto ry 
Allergiatalo, Paciuksenkatu 19 
00270  HELSINKI 
etunimi.sukunimi@yvpl.fi
Päätoimittaja 
Puheenjohtaja Susanna Kavonius 
Toimitussihteeri 
Toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo 
p. 040 351 5355
Uudenmaan aluekoordinaattori 
Terhi Rapeli 040 186 3421
Toimistosihteeri Johanna Ikävalko 
p. 040 1863420
Länsi-Suomen aluekoordinaattori 
Teija Hallbäck-Vainikka 
Sepänkatu 3, 20700 Turku 
p. 040 541 5294
Pohjois-Suomen aluekoordinaattori 
Ulla Sauvola 
Isokatu 47, 90100  Oulu 
p. 050 342 2185
Itä-Suomen aluekoordinaattori 
Marjo Meriranta 
Microkatu 1, F-osa, 1 krs, Kuopio,  
Postiosoite: YVPL ry Itä-Suomi,  
PL 1188, 70211 Kuopio  
p. 0400 441 708
Taitto: Lieska-Tuotanto Oy 
Painopaikka: Kirjapaino Uusimaa 
 Ilmoitushinnat: 2 e/pmm

Muuttuva Perhe aineistot 2017:

-  1/2017 7.2. 
-  2/2017 11.4. 
-  3/2017 29.8. 
-  4/2017 14.11.

Perhe- ja peruspalvelu-
ministeri Juha Rehula 
valitsi Kuopion yhdistyksen 
isäryhmän vetäjän Jussi 
Hartikaisen Vuoden isäksi. 
Palkinto luovutettiin 
7.11.2016 valtioneuvoston 
juhlahuoneistossa.

Vuoden isän näkemys 
isyydestä:

”Missä isyys on?
Tietenkin siellä missä isä asuu. 

Vastaus ei taida olla aivan niin yksin-
kertainen.

Isän ja lapsen välissä on jotakin, 
jota siinä on tai ei ole, joka liikkuu 
tai ei liiku.

Se yhteys on isyys. Sitä kannattaa 
varjella ja antaa sen kasvaa yli aiem-
pien sukupolvien taakkojen.

Vanhemmuuden mallit voi tarvit-
taessa omilla valinnoillaan muuttaa, 
kun rohkenee tiedostaa ja työstää, 
mistä ja keistä on tullut.

Luulin päässeeni erään ajatuksen 
loppuun, löytäneeni totuuden siltä 
osin.

Julistin itselleni tietäväni, minkä 
kestoinen isyys on, että se on elin-
kautinen, ja se alkaa siitä, kun lapsi 
syntyy. Totta kai näin… Kuinka pie-
lessä olinkaan. Se on pidempi, paljon 
pidempi kestoltaan….

Se on esi-isistä, ukista, omasta 
isästäni kumpuava jatkumo taakse-
päin, ja tyttäreni ja poikieni kautta 
jatkuva eteenpäin.  Lainaan kirjailija 
Jari Ehnroothin 11.käskyä: Kunnioita 
ja rakasta lapsiasi, niin, että kauan 
eläisit heissä kuolemasikin jälkeen, ja 
että he voisivat kehittyä paremmiksi 
ihmisiksi kuin sinun on koskaan suo-
tu tulla.  Se mitä nyt nykyisyydessä 
puhumme tai hoemme toistaen, ker-
romme totuutena, elämme läpi elä-
män viisauksina, siitä tulee lapsiem-
me sisäinen ääni heidän hapuilevassa 
aikuisuudessaan.”

Ote Jussi Hartikaisen palkitsemisti-
laisuudessa pitämästä puheesta.

Vuoden isä 2016 – Jussi Hartikainen
Kuva: Kirsi Heikinheimo
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Jos lapsi ei palaakaan 
tapaamismatkalta tai jos 
lähivanhempi ei luovuta 
lastaan silloin kun 
sopimuksen mukainen 
tapaamispäivä on, toinen 
vanhempi voi tehdä lapsen 
huollon ja tapaamisen 
täytäntöönpano-hakemuksen 
käräjäoikeudelle. 
Mikäli huolto- ja 
tapaamispäätöksestä 
on korkeintaan kolme 
kuukautta, hakemuksen 
voi tehdä suoraan 
ulosottotoimelle. Lapsen 
tapaamiskiistassa pitää 
kuitenkin aina olla 
käräjäoikeuden määräys.

Täytäntöönpano-oikeudenkäynnin 
kohteena ovat:

1) tuomioistuimen päätös tai sosi-
aalitoimen vahvistama sopimus lap-
sen huollosta/asumisesta tai lapsen 
tapaamisoikeudesta 

2) tuomioistuimen antama väliai-
kaismääräys em. seikoista

3) Pohjoismainen huoltoa ja tapaa-
misoikeutta koskeva päätös 

4) muussa valtiossa annettu Hel-
singin hovioikeuden vahvistama pää-
tös tai palauttamista koskeva Helsin-
gin Hovioikeuden antama määräys.

5) lapsen luovuttaminen huoltajal-
leen koskeva päätös tai oikeus

On tärkeää erottaa toisistaan lap-
sen huoltoa ja tapaamisoikeutta kos-
keva oikeudenkäynti ja täytäntöönpa-
no-oikeudenkäynti. Lapsen huoltoa 
tai tapaamisoikeutta koskevaa asiaa 
ei tutkita täytäntöönpano-oikeuden-
käynnissä uudelleen, vaan oletetaan, 
että tuomioistuin on jo päätöksen 
antaessaan tutkinut lapsen edun tai 
sosiaalitoimi on huomioinut sen so-
pimusta vahvistaessaan. 

Lapsen tapaamisehtoja 
voidaan väliaikaisesti 
tai vähäisessä 
määrin muuttaa 
täytäntöönpanon 
aikana

Tuomioistuin ei kuitenkaan auto-
maattisesti anna täytäntöönpanomää-
räystä, vaan sen tulee ensin varmistua 
siitä, että täytäntöönpano on lapsen 
edun mukaista. Täytäntöönpano-oi-
keudenkäynnissä voidaankin  vahvis-
tetun tapaamisoikeuden ehtoja muut-
taa tai täsmentää joko väliaikaisesti 
(tapaamisten aloittaminen valvotuissa 
olosuhteissa) tai pysyvästi vähäisessä 
määrin (muutos kelloaikoihin, tapaa-
misia koskeva vanhempien välinen 
yhteydenpito, lomajärjestelyistä il-
moittaminen), mikäli muutokset ovat 
lapsen edun mukaisia.

Oikeuspaikkana on lapsen tai ha-
kijan vastapuolen asuin– tai oleskelu-
paikka.  Oikeuspaikkaa ei voi muut-
taa sillä, että joku pitää lasta luonaan 
oikeudettomasti. Hakemus tehdään 
kirjallisesti, mutta istunnossa osapuo-
let voivat vaatia suullisesti turvaamis-
toimia tai tapaamisoikeuden ehtojen 
täsmentämistä.  Kiireellisessä tapauk-
sessa asia voi tulla esille myös ulos-
oton tai poliisin ilmoituksesta.  Jos 
tuomari on käsitellyt riitaisan huolto- 
ja tapaamisasian hän ei voi käsitellä 
enää täytäntöönpanoa.  

Nouto suoritetaan yhdellä käräjä-
oikeuden päätöksellä vain kerran. Mi-
käli noudosta joudutaan luopumaan 
hakijasta johtuvasta syystä, ei uutta 
noutoa käynnistetä kuin aivan poik-
keuksellisesti. Noudon yhteydessä 
selvitetään lapsen oma tahto. Mikäli 
12 vuotta täyttänyt vastustaa noutoa, 
se on keskeytettävä. Myös nuorem-
man mielipidettä on kuultava, jos hän 
on niin kehittynyt, että hänen tah-
toonsa voidaan kiinnittää huomiota. 
Jo 8-vuotiaallakin on mahdollisuus 
tulla kuulluksi, yli 10-vuotiasta kuul-
laan jopa todennäköisesti.  Toisaalta 
11-vuotiaaltakin on evätty päätös-
valta.  Leikki-ikäisen lapsen kohdalla 
kieltäytymiseksi on katsottu sängyn 
jalassa roikkuminen ja huutaminen 
tai esimerkiksi WC:hen sulkeutumi-
nen. Lapsen kehittyneisyyden arvioi 
sovittelija ei ulosottomies. Lapsikaap-
paussopimuksen mukaisissa jutuissa 
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Lapsen huoltoa- ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano

Täytäntöönpano on

vihonviimeinen keino



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

Niemi keskustelee kans
sasi  parittomien viikkojen 
 maanantaisin klo 1113  
puhelin: 044 994 9822.
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ikäraja on kuitenkin 16 vuotta.
Nouto on tehtävä hienovaraisesti 

lasta järkyttämättä. Lasta ei esimer-
kiksi saisi noutaa päiväkodista eikä 
koulusta eikä matkalla näihin. So-
vittelijan pitää myös valmistaa lasta 
noutoon etukäteen.  Nouto ei myös-
kään saa tapahtua epätavalliseen 
ulosmenoaikaan.  Lähinnä kiireel-
lisissä kaappaustilanteissa voidaan 
saada viranomaisapua poliisilta.  Hän 
ei kuitenkaan saa tällöin käyttää po-
liisitunnuksin varustettua virka-asua 
eikä -autoa. Noutajilla tulee olla kä-
räjäoikeuden määräys.  Ainoastaan, 
jos huoltoa koskevasta päätöksestä 
on kulunut vähemmän kuin kolme 
kuukautta, voi ulosotto noutaa ilman 
tätä määräystä.  

Nouto tapaamiskiistan 
pakkokeinona

Tapaamisoikeuden tarkoituksena 
on turvata lapselle oikeus pitää yh-
teyttä ja tavata sitä vanhempaansa, 
jonka luona lapsi ei asu. Jos lapsen 
kanssa asuva vanhempi ei salli ta-
paamisia, hänet voidaan pakottaa 
luovuttamaan lapsi pääsääntöisesti 
uhkasakolla.  Lisäksi voidaan käyt-
tää myös noutoa, kuitenkin vain 
poikkeustapauksissa silloin, kun tä-
hän on olemassa lapsen kannalta 
erittäin painavia syitä. Tähän nou-
toon tarvitaan aina käräjäoikeuden 
päätös.  Myös tapaaja itse voidaan 
määrätä olemaan noudon yhteydessä 
paikalla. Mikäli hän ei saavu tai on 
paikalla esimerkiksi humaltuneena, 
nouto keskeytetään. Noutomääräys 
annetaan kerrallaan vain yhtä tapaa-
miskertaa varten. Tapaamisoikeuden 

täytäntöönpanomääräys ei ole kovin 
yleinen. Esimerkiksi Länsi-Uuden-
maan ulosottoviraston alueella ei ole 
kihlakunnan voudin Timo Kiiran mu-
kaan ollut yhtään tapausta.

Hakemuksen 
hylkääminen

Hakemus hylätään, jos
- hakija ei ole näyttänyt toteen, että 

vastapuoli on rikkonut oikeuden pää-
töstä/vahvistettua sopimusta

- osapuolella on ollut hyväksyttävä 
syy olla noudattamatta päätöstä/sopi-
musta

- olosuhteet ovat olennaisesti 
muuttuneet ja täytäntöönpano olisi 
selvästi lapsen edun vastaista

- täytäntöönpano olisi muusta 
syystä selvästi lapsen edun vastaista, 
esimerkiksi lapsen oma vastustus. 

Vanhemmat voidaan 
velvoittaa toimimaan 
tietyllä tavalla 

Laissa sanotaan:”Tuomioistuin voi 
velvoittaa jommankumman vanhem-
mista tekemään jotain tai kieltää hei-
tä tekemästä jotain tai antaa muita 
vanhempia velvoittavia määräyksiä, 
jotka ovat tarpeen täytäntöönpanon 
turvaamiseksi ja lapsen edun suo-
jaamiseksi”.  Nämä velvoitteet mää-
rätään myös toteutettavaksi sakon 
uhalla.  Täytäntöönpanon hakijalle 
asetettu velvollisuus voidaan lisäksi 
määrätä täytettäväksi täytäntöönpa-
non raukeamisen uhalla. Tuomiois-
tuin voi siis määrätä esimerkiksi, että 
tapaaja tallettaa passinsa ulosottotoi-
men haltuun tapaamisten ajaksi, tai 

jos tapaaja itse ei saavu tapaamisen, 
täytäntöönpanohakemus raukeaa.  

Poikkeuksellisesti täytäntöönpa-
nomääräys voidaan antaa myös il-
man pakkokeinoa. Se edellyttää aina 
sitä, että tuomari on vakuuttunut, että 
osapuoli tulee ilman pakkokeinoakin 
noudattamaan täytäntöönpanomää-
räystä.

Täytäntöönpanot ovat 
harvinaisia

Vuonna 2015 koko maassa oli 382 
täytäntöönpanohakemusta (Tilasto-
keskus, käräjäoikeuksissa käsitellyt 
riita- ja rikosasiat 2004-2015).  Sa-
manaikaisesti sosiaalitoimessa vah-
vistettiin 47 650 huolto- ja tapaamis-
sopimusta. Kihlakunnan vouti Timo 
Kiiran mukaan Länsi-Uudenmaan 
ulosottovirastossa täytäntöönpanoja 
oli vuosina 2000-2016 vain 12 kpl eli 
0,7 tapausta vuotta kohden.  Pyyntö-
jä otettiin vastaan 33 eli 1,9 pyyntöä/
vuosi. 21 tapauksen täytäntööpanos-
ta luovuttiin joko lapsen tahdosta tai 
pyynnön esittäneen hakijan peruu-
tuksen vuoksi. Mukana oli 2 lapsi-
kaappausasiaa, jotka molemmat täy-
täntöönpantiin.

HS

Lähteet: 
Laki ja asetus lapsen huollon ja 
tapaamisoikeuden täytäntöönpanosta,
Helin – Linna - Rintala: Huolto- ja 
tapaamispäätöksen täytäntöönpano. 
Helsinki. 1997
Kihlakunnanvouti Timo Kiiran, Länsi-
Uudenmaan ulosottovirasto pitämä 
luento Lapsen huolto- ja tapaamislain 
täytäntöönpanolaki, 5.10.2016 liiton 
seminaarissa Helsingissä
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asianajaja, varatuomari

050 351 7081
elisa.ilmoniemi@roihulaw.fi

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

Asianajotoimisto Roihu Oy
perhevarallisuusoikeus.fi

Yhden Vanhemman 
Perheiden Liitto ry  
tapasi oikeusministeri  
Jari Lindströmin 
erityisavustajan Arto Järvisen 
sekä lainsäädäntöneuvos 
Antti Leinosen 30.10.2017. 
Liitto esitti mm. 
Täytäntöönpanolain 
mahdollisuudet ja haasteet 
-seminaarissa esiin nousseet 
muutostarpeita: 

Lapsen hyvinvointi 
päämääräksi eron 
jälkeen – painopiste 
ennaltaehkäisyyn
• Huolto- ja tapaamiskiistat on lain 

mukaan ratkaistava ensisijaisesti 
lapsen edun mukaisesti.  Ongelma 
on se, että lapsen etu on epäselvä 
käsite. Jopa täysin vastakkaisiakin 
päätöksiä on käytännössä perus-
teltu lapsen edulla (Koulu, Sanna 
Lapsen huolto- ja tapaamissopi-
mukset. Vantaa 2014). Perheminis-
teriön lapsen kasvun ja kehityksen 
asiantuntijoiden pitäisi yhdessä oi-
keusministeriön kanssa määritellä, 
mitä lapsen edulla konkreettisesti 
tarkoitetaan huolto- ja tapaamis-
kiistan yhteydessä.

• Tuomioistuimiin on perustettava 
erillisiä perheasiainosastoja. Kärä-
jätuomarin apuna pitää olla per-
heneuvonnan ja lapsen kasvun ja 
kehityksen asiantuntija. Tuomiois-
tuinsovittelu on laajennettava ns. 
Norjan mallin mukaisiksi, ja asian-

tuntijan käyttö pitää olla pakollista 
myös lapsen asumisen, huolto- ja 
tapaamiskiistan tuomioistuinkäsit-
telyissä. 

• Täytäntöönpanosovittelu pitää 
keskittää muutamaan valtakun-
nalliseen moniammatilliseen työ-
ryhmään, sillä täytäntöönpanoper-
heitä on vain noin 100 vuosittain. 
Koska kunnat ovat järjestäneet 
täytäntöönpanosovittelut, useil-
la sovittelijoilla voi oli vain yksi 
sovittelu koko uransa aikana. So-
vittelutyöryhmän vetäjällä pitää 
olla perheneuvojan tai vastaavan 
pätevyys. Ryhmässä tulee olla 
edustettuna myös päihdehuollon, 
parisuhdeväkivallan sekä lapsen 
kasvun ja kehityksen asiantuntija.  

• Täytäntöönpanolain tulee vastata 
nykyistä Lapsen huoltolakia ja tur-
vata lapselle oikeus tapaamisiin. 
Lasta tulee kuulla ikäkauden mu-
kaisesti huolto- ja tapaamiskiistan 
yhteydessä sekä lastensuojelu-
asioissa. 

• Eurooppalaisen käytännön mukai-
sesti pakkokeinot pitää poistaa ta-
paamiskiistojen yhteydestä ja sen 
sijaan vanhemmille ja lapsille pi-
tää tarjota riittävästi perheneuvon-
nallista apua. 

• Ongelmatilanteissa vanhemmalla 
on subjektiivinen oikeus valvot-
tuihin tapaamisiin ja valvottuihin 
vaihtoihin. Kuntien pitää järjestää 
valvonta tuomioistuinten päätös-
ten mukaisesti.

• Kuntien tulee järjestää jokaisel-
le alaikäisen lapsen eroavalle 
vanhemmalle ammattilaisen ja 

kokemusasiantuntijan ohjaama 
eroneuvottelu, jonka aikana van-
hemmat saavat tietoa eroon liitty-
vistä säännöksistä ja suunnittelevat 
yhdessä lasten huoltoa, tapaamista 
ja elatusta koskevien asioiden käy-
tännön järjestämistä. Myös lasten 
kanssa on keskusteltava ikätason 
mukaisesti ja varmistettava heidän 
hyvinvointinsa.

• Erovanhemmalla pitää olla mah-
dollisuus keskustella myös ko-
kemusasiantuntijan kanssa sekä 
osallistua vertaisryhmään jo sil-
loin, kun laaditaan lasta koskevat 
sopimukset lastenvalvojan luona 
sosiaalitoimistossa. Kuntien pitää-
kin ryhtyä järjestämään näitä ko-
kemusasiantuntijoiden palveluita 
sosiaalitoimeen yhdessä järjestö-
jen kanssa.

• Kasvatus- ja perheneuvolatoimin-
taa pitää olla riittävästi tarjolla, 
ja myös lastensuojeluasiakkailla 
pitää olla oikeus siihen.  Toimin-
nan pitää tukea erovanhempia ja 
heidän lapsiaan eron jälkeen. Työn 
kehittämisessä pitää kuulla perhe-
järjestöjen kokemuksia.

Liiton täytäntöönpanon

U U D I S T U S E S I T Y S
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Liittokokous keräsi 
toukokuussa 2016 
edustajien mielipiteitä 
mm. liiton nuorisotyöstä, 
alueellisesta yhteistyöstä 
ja sovittelun tavoitteista.  
Muut mielipiteet on esitelty 
Muuttuva Perhe –lehdessä 
3/2016.

Liiton nuorisotyö
Nuorten eroryhmät nimetään uu-

destaan (luovuutta nimeämiseen). 
Peitetään muuhun toimintaan, yhdis-
tettään esimerkiksi harrastustoimin-
taan.  Lomille nimetään seniorinuori. 
Leirit:  yllätysleiri, luonto ja eläimet, 
liikunta. Netti: YH-welho.  Käytetään 
nuorten ryhmiä kuten what´supia ja 
muita kanavia. Aikuinen valvoo, mut-
ta ei puutu kuin tarvittaessa. Toimin-
nallista tekemistä, esimerkiksi kok-
kailua, yhteistä pelailua.Yhdistyksillä 
koottuna nuorille infoa taloudellises-
ta tuesta.

Millaista alueellista 
yhteistyötä voidaan 
toteuttaa?

1)Eri järjestöjen yhteistyöstä on 
hyvä esimerkki Turun perheiden 

talo.

2)Tiedottamisessa voidaan tehdä 
pitkäjänteistä yhteistyötä.

3)Vertaistuki ja vertaistyötä yli ra-
jojen

4)Järjestetään paikalliset messut, 
joissa esitellään toimintaa niin 

ammattilaisille kuin perheillekin. 

Mukana voivat olla esimerkiksi kou-
lut, SPR, päiväkodit, urheiluseurat 
jms harrastusseurat, MLL ja YVPL

5)Järjestöt ja yhdistykset voivat 
hakea avustuksia myös yhdessä.

6)Järjestetään elämäntilanteita nä-
kyväksi yhteisölle, esimerkiksi 

yksinhuoltajuus.

7)Järjestetään aluepäivät yhdessä.

8)Järjestetään yhteisiä koulutuk-
sia.

9)Somen hyödyntäminen yhdessä, 
esimerkiksi omat/yhteiset Face-

book-sivut

10)Tapaamisia valtakunnallises-
ti, valtakunnallinen yhteistyö

Mitä pitäisi olla 
sovittelun tavoitteena?

Tavoitteena on saada aikaan mo-
lempia osapuolia tyydyttävä lop-
putulos, jotta kiusaamiseen ei jää 
mahdollisuutta. Sovittelussa tehdyt 
sopimukset ovat sitovia.  Sovittelu-
käsittely nopeuttaa asian käsittelyä.  
Tavoitteena pitää olla lapsen elämän 
laadun parantaminen, lapsen äänen 
kuuleminen ja vanhempien asialli-
set välit. Heikomman osapuolen ta-
sa-arvoinen kohtelu, lapsi keskiöön, 
lisätään kokemusasiantuntijoita käsit-
telyyn esimerkiksi väkivalta- tai kaap-
paustilanteissa. Väkivalta ja sen uhka 
huomioidaan.  Ei tarvitse esimerkiksi 
oleilla samassa tilassa väkivallan teki-
jän kanssa. Viranomaisilta odotetaan 
maalaisjärkeä.  Sovittelusta pitää olla 
oikeus kieltäytyä.
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Asianajajat Kirsi Tarvainen, Johanna Ojala  
ja Ilse Lehtimaja sekä luvan saanut  

oikeudenkäyntiavustaja Sofia Räsänen

Annankatu 27, 4 krs.
00100 Helsinki

Puh. 010 326 6001
Fax 09 43655640

Asianajotoimisto

Asianaiset

asianajaja, varatuomari
Liesikuja 4 A, 3. krs,  

01600 Vantaa (Myyrmäki)
puh. 040 727 0202

anna.sipila@annasipila.fi
www.annasipila.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

Asianajotoimisto

Terhi ja Pekka Eriksson Ay
Espoon toimipiste:  

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

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

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

Asianajotoimisto 
Hyvärinen & Pääkkö Oy 

Puijonkatu 19 A, 5. krs,  
70100 Kuopio 

 Puh. (017) 266 0400
toimisto@hyvarinen-paakko.fi

www.hyvarinen-paakko.fi

Liittokokouksen evästykset 
strategiatyöryhmälle osa II
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Eijariina Vartiainen on 
kolmen lapsen äiti.  Isommat 
lapset ovat jo 27-vuotias 
tyttö ja 25-vuotias poika ja 
asuvat omillaan. Kotona on 
vielä 13-vuotias Ville.

Kuvaile millainen äiti sinä olet?
Kasvatan kannustamalla ja huu-

morilla.  Hyväksyn myös sen, että 
jokainen lapsistani on omanlaisensa.

Kerro lapsestasi joku asia, joka 
sinua ilahduttaa erityisesti

Iloitsen siitä, että kaikki kolme ovat 
löytäneet omat vahvuutensa.  Nuorin 
Ville näyttelee ja soittaa.  Hän on jo 
menestynytkin.

Paljasta paras kasvatusvinkkisi
Pidä rakastavat rajat.   Riittävät ja 

jämäkät.  Rajojen pitää aina kuitenkin 
perustua rakkauteen ja välittämiseen.  
Rajoista kiinni pitäminen onnistuu 
johdonmukaisuudella.  Pitää olla 
jämpti.  

Miten olet onnistunut 
yhdistämään äitiyden ja 
työssäkäynnin?

Olen tietoisesti valinnut freelance-
työn, vaikka Helsingissä hoitoalalla 
olisi kyllä kokopäivätyötä tarjolla. En 
ole koskaan tehnyt päivätyötä, sillä 
freelancerinä pystyn itse suunnittele-
maan ajankäyttöni.  Tulen olemaan 
jatkossakin yrittäjänä. Vuoropäiväkoti 
on ollut kaikilla lapsillani.  Ja lisäksi 
olen saanut läheisiltäni apua.

Millaista on oma aikasi? 
Omalla ajalla tapaan ystäviäni yh-

teisten tekemisten merkeissä.  Kokei-
len, mitä vain harrastusta paitsi las-
kuvarjohyppyä, koska lääkärini kielsi 
sen.

Jos sinulla olisi enemmän omaa 
aikaa, mitä tekisit?  Mistä 
haaveilet?

Haaveilen matkustamisesta.  Sitä 
ei rajoita niinkään ajan puute kuin 
tiukka talous. 

 Millainen maailma on ihan-
teellinen yhden vanhemman 
perheille?

Työelämän tulisi olla joustavaa ja 
uudistuvaa, vanhoja kaavoja kaih-
tavaa. Ympäristön pitäisi huomioida 
ihmisten erilaiset tilanteet ja olla hy-
väksyvämpi. Eilen oli Isänpäivä, joka 
monelle on rankkaa aikaa. Yhden 
vanhemman perheitä huomioivassa 
ympäristössä pitää olla  -ilmaus  on 
korvattu voi olla -sanoilla. 

Minkä neuvon antaisit 
vastaeronneelle ystävällesi?

Hae riittävästi apua.  Turha sinnit-
tely pois ja rohkeasti avun pyyntöjä 
läheisille, ystäville ja viranomaisille.  
Muista, että olet riittävän hyvä itsenä-
si eikä tarvitse esittää mitään.
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Hyvässä maailmassa 
pitää olla -ilmaus  on korvattu 

voi olla -sanoilla

Yksinhuoltajan muotokuva
Eijariina Vartiainen: 
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Eijariina Vartiainen  

haaveilee matkustamisesta.
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Isa, kerro minkälainen perhe 
sinulla on!

Perheeseeni kuuluu vuonna 1996 
syntynyt Alex poika sekä 2010 synty-
neet kaksostytöt Nenna ja Neea. 

 

Mikä lapsessasi saa sinut 
tuntemaan erityistä ylpeyttä?

Olen ylpeä siitä, että lapseni ovat 
iloisia, onnellisia, sosiaalisia ja luot-
tavaisia. 

Mikä on yhden vanhemman 
perheessä parasta/pahinta?

Varmasti parasta ja samalla pahin-
takin on se, että olet yksin vastuussa 
kaikesta, ei ole toista aikuista jaka-
massa vastuuta. Pahinta on varmasti 
huoli siitä, mitä lapsille tapahtuu, 
jos minulle käy jotain, kun ei ole sitä 
toista vanhempaa ollenkaan mukana 
lasten elämässä.

Miten lataat akkujasi?
Olen pitänyt tiukasti kiinni siitä, 

että minulla on iltaisin tyttöjen nuk-
kumaan menon jälkeen muutama 
tunti omaa hiljaista aikaa.

Mitä vapaaehtoistoiminta 
sinulle antaa?

Hyvän mielen ja mahdollisuuden 
vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. 
Vapaaehtoistoiminnan kautta olen 
löytänyt monia uusia ystäviä ja tut-
tavia, joita en olisi ikinä muuten ta-
vannut. 

Millainen yhdistys Oulun 
Seudun Yhden Vanhemman 
Perheet on?

Oulun Seudun Yhden Vanhemman 
Perheet on aktiivinen ja paljon toi-
mintaa tarjoava yhdistys. 

Mikä mielestäsi on tärkeintä 
yhdistystoiminnassa?

Yhteisen päämäärän mielessä pitä-
minen

Mitä odotat ensi kevään 
toiminnalta?

Mukavaa toimintaa ja myös uusia 
tapahtumia 

Entä mitä pelkäät?
Tietenkin yhtenä huolenaihee-

na yhdistyksen kannalta on, kuten 
joka vuosi, millaiset on ensivuoden 
palkkatukikäytännöt.  Jo nyt puolen 
vuoden palkkatukijaksot aiheuttavat 
hallituksen vapaaehtoisille toimijoille 
välillä paljonkin työtä.

Oletko havainnut yhdistyksen 
toiminnassa jotain, mitä pitäisi 
kehittää?

Tällä hetkellä toimin yhdistyksen 
toiminnanohjaajana. Puheenjoh-
taja-aikanani painotin yhteistyön 
tärkeyttä ja uusien tapahtumien ja 
toimintojen rohkeaa järjestämistä ja 
vanhojen toimintojen päivitystä. 

Miten saatte uusia jäseniä?

Olen huomannut, että varsinkin 
tapahtumat, retket ja muu mukava 
toiminta jäsenille tuo aina mukanaan 
monia uusia jäseniä.  

Millä sanoilla kehottaisit 
uuden jäsenen liittymään 
toimintaanne?

Yhdistyksemme tarjoaa matalan 
kynnyksen toimintaa. Jäsenenä pää-
set mm. osallistumaan kaikkiin ta-
pahtumiimme ja retkiimme, myös yh-
distyksen mökki Oulun Hietasaaressa 
on jäsenten vapaassa käytössä. Tilai-
suuksissamme on aina lastenhoito 
järjestettynä, eli aina voi ottaa lapset 
mukaan. Yhdistyksessämme on aina 
tilaa juuri sinulle!
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Liittohallituksen uuden varajäsenen esittely:

Isa Haataja
Oulun Seudun Yhden 

Vanhemman Perheet ry:n 

toiminnanohjaaja
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Isa Haataja kokee löytäneensä vapaaehtoistoiminnan kautta uusia ystäviä ja tuttavia, joita ei olisi ikinä muuten tavannut. 



m u u t t u v a  p e r h e  4/2016
12

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.

Hääpäivän Encore
Ei pilkkaa, naura aurinko enää.
Sadevesi valuu pehmeästi kasvoja pitkin,
kutittaa,
Kiusoittelee, kujeilee. Kääntää katseen taivaalle.
Siivet ovat auki,
isku, toinen, kolmas.
Tuuli nostaa ilmaan, kantaa.
Elokuun sade, vapaa taivas, voimaa uhkuvat, 
leveät siivet.
Kevyt untuva pehmentää siiven väkevää kaarta.
Muistuttaa armollisesti: Hääpuvun encore,
istuu täydellisesti, hyväksyen.
Katse tavoittaa aapasuon. Levollisena ne kohtaavat toisensa,
sammaleen peittämä kaltio
Ja tuhkasta noussut Fenix.
Lintu kaartaa hetken, katsoo tarkkaan,
Muistaakseen.
Miten ja mistä tuli.
Minukseen.
Muisto on valmis,
tarkka.
Fenix kääntää katseensa eteen ja ylös.
Nostaa korkeutta,
Antaa Elämän Kuljettaa.
Pihlaja
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Välitilinpäätös 
Vettä satoi ensin tihkuttamalla. Sade jatkui päiviä, viikkoja, vuosia. Välillä tuli rankkasateita. 

Vettä satoi lopulta kotipihassa lätäköiksi asti. Tiesin, ettei  liika sade ollut hyväksi. Lätäkkö täyttyi 
ja vuosi ylitse. Lätäköstä lähti valumaan puro. Sateesta ei tullut loppua. Lyhyet  pouta jaksot eivät 
ehtineet kuivattaa puroa. Sade jatkui. Ukkoskuurot toivat mukanaan kaatosateet. Purosta tuli syvä 
oja. Ja niin koitti päivä, jolloin oja kohtasi juoksevan joen. Sitä virtaa en voinut enää pysäyttää. En 
saanut kiinni joen törmästä. Joki vei minua. Joki ei kuullut huutoani, ei pysähtynyt, ei lopettanut 
virtaamistaan. Ei vaikka anelin. En voi muuta kuin yrittää kulkea virran mukana. Keskittyä siihen, 
etten vedä vettä henkeeni pahasti, että pää pysyy veden yläpuolella. Onnekseni eteeni osuu alku-
matkasta yksinäinen ajopuu. Tarraan siihen kiinni, miksi en tarraisi. Nyt on henki kyseessä. Kivi-
kot ovat joen virtauksessa pahoja. Niitä koskessa on aina. Ne tulevat eteen yllättäin, varoittamatta. 
Toisinaan kivet vain hipaisevat, toisinaan törmäys vetää kokonaan sinut veden alle, hetkeksi. 
Pintaan on päästävä. Lapset tarvitsevat äitiään. On pakko jaksaa, vaikka osumat ovat välillä raju-
ja. Ruhjeita tulee, niitä ei voi kosken kuohuessa paikata. Niiden aika on myöhemmin. Onneksi 
matkan varrelle osuu myös suvanto kohtia. Vesi liikkuu, mutta muuta jokea hitaammin. Voin vä-
hän levätä. Henkäistä, kerätä voimia, kasata itseäni, valmistautua uusiin kuohuihin ja kolhuihin. 
Vesiputoukset ovat pahimpia. Syöksyn alas. Näen vain mustaa vettä. Pidätän hengitystä ja ristin 
käteni. Niitä hetkiä on ollut onnekseni vähän. Jalat ovat osuneet nopeasti pohjaan ja olen pystynyt 
kurottautumaan valoon. Ne pimeät hetket ovat olleet kuitenkin pelottavimpia. Pelkään yhä niitä.

Virta on kuljettanut minut nyt joen alajuoksulle. Vesi ei enää virtaa. Pystyisin uimaan, mutta 
minä en jaksa. Olen vain niin väsynyt joen kuohujen jäljiltä, niin uuvuksissa. Näen ulapan edes-
säni, mutta en erota sieltä mitään. Kaikkialla vain vettä  ja taivas rajana. Olen joen pyörityksen 
jäljiltä vielä ihan sekaisin. Kuka nyt edes oikein olen? Tuntuu kuin olisin menettänyt matkalla yh-
den raajoistani. En ole entiselläni. Minne päin lähtisin tästä uimaan? Pystynkö enää edes uimaan? 
Olen hengissä. Sen tajuan. Elämä jatkuu haluanpa tai en. Ajopuu on yhä rinnallani, peloton ka-
veri, täytyy sanoa. Lapset huiskuttavat minulle rannalta. Ystävät ovat levittäneet rannalle peiton, 
odottavat minua piknikille. Siellä näkyy olevan myös äiti ja siskokin hymyileväisinä. Taitaa joku 
työkaverikin olla joukon jatkona. Lasten, ystävien ja läheisten silmistä näen, että he ovat iloisia, 
että olen selvinnyt tänne asti hengissä. Tsemppaavat uimaan rantaan ja ovat valmiina tutkimaan 
vesistökarttaa yhdessä kanssani.

Kaukana ulapalla näen nyt vedessä myös miehen vaaleanpunaisessa uimalakissa. Sama joen 
virta on pyörittänyt myös sinua, sama reitti on takanasi. Olet ollut aina taitava uimari. Ehkä siitä 
on ollut apua kosken kuohuissa. En tiedä millaisia osumia olet saanut, kuinka syvällä olet sukel-
tanut. Emme nähneet matkalla. Kun katson sinua haikeus valtaa yhä mieleni. Kaikki sinussa on 
niin tuttua, rakasta. Olet jo kaukana. Et enää kuule minua. Uimalla en sinua kiinni saa. Sinä et 
vilkuile taaksesi. Äänessäsi kuulen kylmyyttä ja etäisyyttä. Uit päättäväisesti eteenpäin. Sinullakin 
on kädessäsi joku karahka. Sekin on sitkeää sorttia. Hyvää matkaa rakkaani. Kiitos kaikesta hyväs-
tä ja anteeksi nämä kyyneleet. Minä jään tänne. Ystävieni ja läheisteni syleilyyn. Hyvää matkaa 
rakkaani. 

Meri
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YHDISTYKSISSÄ TAPAHTUU
ESPOO
Leppävaaran olohuone kokoontuu torstaisin 
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 Tuo-
marilan kerhohuoneella Tuokkiksella, Tuo-
marilantie 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-mamma-
grupp. Plats: Familjecentret Pikku-Lilla, 
Boulevarden 15
HELSINKI
Pääkaupunkiseudun Yksin- ja Yhteis huoltajat 
PÄKSY ry
Pj. Veera Lampi, vtlampi@gmail.com Jäse-
neksi liittyminen ja muut jäsenasiat, paksy-
jasenasiat@gmail.com Muut yhteys tiedot ja 
lisätietoja tapahtumista Päksyn nettisivuilta 
www.paksy.net Päksy löytyy myös faceboo-
kista nimellä ”Päksy ry”
OLOHUONEET 
Oulunkylän seurakunta 
yhteistyössä PÄKSY ry:n kanssa 
yhteyshenkilö: perhetyön diakoni Terhi Lah-
densalo 050 3653987
terhi.lahdensalo@evl.fi 
Olohuone kokoontuu parittomien viikkojen 
tiistaisin klo 17-19 Oulunkylän kirkolla, 
Teinintie 10.
Herttoniemen olohuone Päksyn, Pienper-
heyhdistyksen ja Kaapatut Lapset ry:n yhtei-
nen olohuone tapaa parittomien viikkojen 
lauantaina Leikkipuisto Herttoniemessä, 
Karhutie 11 klo 15–17. Lisätietoja:  
ami@geography.hu, p. 040 717 1622
Vuosaaren yhden vanhemman perheiden 
olohuone Tapaamiset parittomien viikkojen 
sunnuntaisin klo 16.30-18.30. Paikka leikki-
puisto Mustakivi osoitteessa Vedenottamon-
tie 6. Lisätietoja olkkarin vertaisohjaajalta 
Tanjalta: thankat@hotmail.com. 
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 
olohuone on pienen tauon jälkeen käynnis-
tymässä uudelleen. Lisätietoja ja tietoja ta-
paamisista saat: satumustonen@gmail.com. 
Meillä on myös facebook-ryhmä nimeltä 
Yhden vanhemman sateenkaariperheet.
Pikku-Huopalahden olohuone
Lisätiedot: 041 459 4386
Totaaliyhäriolkkari
Totaaliyhäriolkkari: Käynnistymässä uudel-
leen. Lisätietoja terhi.rapeli@yvpl.fi tai  
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 tapaa-
misten järjestämisen tai kaipaat muuten 
tukea tilanteeseesi voit olla yhteydessä Pet-
raan, 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. 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 2017 kokoontumiset
kuukauden ensimmäisenä maanantaina 
klo 18-20 Turengin seurakuntakeskuksen 
salissa Juttilantie 2, 14200 Turenki
9.1. arjen asioita
6.2. ulkoilua
6.3. aarrekartta
3.4. keilausta
8.5. äitienpäiväilyä
5.6. laavuretki 
Lastenhoito tammi-, helmi-, maalis- ja tou-
kokuun kokoontumisissa 
Mukana illoissa diakoni Päivi Harju, perhe-
työntekijät Hanna Marttila kunnasta ja Tiina 
Alakoski seurakunnasta, jolta myös lisätieto-
ja puh. 044 7656971
Järjestäjät Janakkalan kunta ja Janakkalan 
seurakunta
JOENSUU
Joensuun seudun yksin- ja yhteishuoltajat 
ry, pj. Kati Tuononen, 046 680 5140, sähkö-
posti: katituononen18@gmail.com.
JÄRVENPÄÄ
Järvenpään olohuone 
Lisätiedot vertaisohjaaja kiia@hotmail.com 
tai toiminnanohjaaja Kirsi Örn p. 040 315 
2101, 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
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 jär-
jestetään yhteistyössä MLL:n Kankaanpään 
alueyhdistyksen kanssa. Lisätietoja: Sari 050 
3618677 (iltaisin)
KAUHAVA
Yhden vanhemman olohuone kokoontuu 
Kauhavalla ma 14.11. ja ma 12.12. klo 
18–20, MLL:n toimitilassa, os. Pappilankuja 
2, Ylihärmä
Tervetuloa!
Ryhmän tarkoitus: Yhden vanhemman per-
heiden tapaaminen (lapset ovat mukana), 
yhdessäolo, kahvittelu, ensimmäisellä kerral-
la tulevien tapaamisten ideointi, tervetuloa 
mukaan
Järjestävät tahot: Yhden Vanhemman Perhei-
den Liitto ry, Kauhavan seurakunta, Kuntayh-
tymä Kaksineuvoinen Lasten ja perheiden 
palvelut ja MLL Ylihärmän yhdistys

KAUNIAINEN
Yksinhuoltajien olohuone
Vertaistuellinen lähivanhempien ryhmä ko-
koontuu Avoimessa Perhetoiminnassa, Puis-
tokujan päiväkodissa (Thurmanin puistotie 
1). Tervetuloa ilman lapsia tai lasten kanssa. 
Nyyttäri-tarjoiluna pientä iltapalaa. Lisätieto-
ja: leena.saari@evl.fi.
KEMI
Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry
Puheenjohtaja Seija Lamminpää,  
puh. 040 846 5093,  
merilapinyvp@gmail.com,  
http://yhdistysmerla.yhdistysavain.fi 
Olohuoneet:
Keminmaa Kokoonnumme Keminmaan 
seurakunnan Myötätuulessa Jokisuulla 
Jokisuuntie 1, 94450 Keminmaa. Joka kuu-
kauden viimeinen torstai klo 17.30 – 19.30. 
Päivämäärät: 26.1, 23.2, 30.3, 27.4 ja 18.5. 
2017 Lisätietoa ohjaajilta: Johanna Kalliomä-
ki, puh 046 614 5719 tai Annamari Alakorpi, 
puh 040 573 2644 tai Pj. Seija Lamminpää, 
puh 040 846 5093
Tornio Perheiden Talolla Osoitteessa Putaan-
katu 2 Kokoontumisajat: Keskiviikko-iltaisin 
klo 17.30 -19.30 11.1, 8.2, 22.3, 5.4 ja 
17.5.2017 Lisätietoa; Seija Lamminpää, puh 
040 846 5093
Kemi Perheolkkari yhden vanhemman 
perheille Majakka talolla. Osoite: Pohjois-
rantakatu 5, 2. kerros. Kemi. Kokoonnumme 
Majakka-talolla Kajuutta tilassa sunnuntaisin 
klo 14.00- 16.00. Kevät 2017: 15.1, 5.2, 
19.3, 9.4 ja 7.5 Perheolkkarissa askartelem-

me ja pelaamme lautapelejä kaikki yhdessä. 
Yhdistys tarjoaa kahvit/teen ja mehun, 
muutoin toimimme nyyttikestiperiaatteella. 
Tuo siis tullessasi jotain suolaista tai makeaa 
syömistä. Yhdistys tuo askarteluvälineet. Ei 
ennakkoilmoittautumisia. Lisätiedot: Kaisa 
Similä puh 040 561 8647 tai Seija Lammin-
pää, puh 040 846 5093

KERAVA
Yhden vanhemman perheiden vertaistuki-
ryhmä 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 
osoitteessa Kankurinpolku 2. Lisätietoja 
mllkerava@gmail.com tai Facebook: MLL 
Keravan Perhekahvila Päivölänrinne. Järjes-
täjänä MLL. 
KIRKKONUMMI
Kirkkonummen olohuone kokoontuu paritto-
mien viikkojen tiistaisin klo 18 alk. os. Ma-
kasiinintien 6. Yhteyshlö ja lisätietoja Maarit 
p. 040 754 3884 – kaikki joukolla mukaan!
KOKKOLA
Kokkolan Seudun Yhden Vanhemman Per-
heet ry kokkolayvp@gmail.com, Pj. Nanna 
Jokela, 046 637 4210
Vpj. Pauliina, 050 527 1751, https://ksy-
vp-yhdistysavain-fi.directo.fi/,  
Olohuone kerran kuukaudessa sunnuntaisin 
klo 14–16. Paikka: Koivutupa, Mäntynäädän-
katu 6, Kokkola    
Lisätiedot ja päivämäärätiedustelut:
Olohuoneen ohjaajat, Pauliina, puh 050 527 
1751 tai Nanna, puh 046 637 4210,                       
nanna.jokela@jippii.fi
KOTKA
Yhden vanhemman perheiden olohuone 
käynnistymässä. Lisätietoja: 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 Väänä-
nen kuopionyhsihteeri@gmail.comp. 046 
902 6774. Olkkari tiistaina 3.5.Tulliportinka-
tu 34 A, Kuopio
KUUSANKOSKI
Kuusankoskella Tähteessä kokoontuu ver-
taistuellinen yhden vanhemman perheiden 
olkkari seuraavina torstai-iltoina 10.3., 14.4. 
klo 17–19. Osoite Tähteen seurakuntakoti 
Väkkäräntie 20. Lastenhoito järjestetty. Ve-
täjä 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/sosi-
aali-ja-terveysalan-yhdistyksia/lahden-seu-
dun-yhden-vanhemman-perheet-ry-lah-
den-seudun-yharit/, Facebook: Lahden 
seudun Yhden Vanhemman Perheet ry
Turinat pidetään Perhetuvalla, Loviisankatu 
14, Lahti. 
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: Lappeen-
rannan seurakuntayhtymän lapsityö, kaija-lii-
sa.pehkonen-suoranta@evl.fi; vertaisohjaaja, 
t92@luukku.com; YVPL, 0400 441 708
LOHJA
Lohjan seudun Yksin- ja Yhteishuoltajat ry  
Lohjan olohuone Yhteyshenkilö Piia Karppi-
nen, pj piia.karppinen@elisanet.fi, 040 526 
5972.Lohjan olohuone kokoontuu Moision 
päiväkoti 2:ssa avoimen päiväkodintiloissa: 
20.12., 17.1., 21.2., 21.3., 18.4. ja 23.5. klo 
17.30 - 19.30 osoitteessa Kurjenkatu 12-14. 
Sisäänkäynti pihan puolelta, sininen ovi. 
Kahvitarjoilu
LOIMAA
Olohuone kokoontuu syksyllä seuraavasti. 
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 seurakunnan Hulmin 
toimipiste 
Itsenäisyydenkatu 4 (vanha Hulmin huolto) 
32200 Loimaa 
Lisätietoja: Marjo Rasi p. 0500-203483 sekä 
diakonissa Soili Väisänen p. 040-7407622
MÄNTSÄLÄ
Yksinhuoltajien olkkari joka toinen keski-
viikko klo 17-19 osoitteessa Liedontie 25. 
Lisätietoja Johanna Salmiselta: p. 044 977 
9020 tai 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  
Keskustan olohuone kokoontuu joka 
kuukauden ensimmäinen tiistai klo 17.30–
19.30. (10.1, 7.2, 7.3, 4.4, 1.5 vappubrunssi 
mökillä, 6.6.) Kumppanuuskeskus, Kansan-
katu 53.  
Koskelan olohuone kokoontuu joka kuu-
kauden neljäs tiistai klo 17.30–19.30. (24.1, 
21.2, 21.3, 25.4, 23.5.) Hyvinvointineuvolan 
tiloissa, Tullimiehentie 4.  
Linnanmaan olohuone kokoontuu joka 
kuukauden toinen torstai klo 17.30–19.30. 
(12.1, 9.2, 2.3, 20.4, 11.5.) Pyhän Luukkaan 
kappelissa, Yliopistokatu 7.  
Kaakkurin olohuone, kokoontuu torstaisin 
18.1., 22.2., 15.3., 19.4. ja 17.5. klo 17.30-
19.00. Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8.
Muhoksen olohuone kokoontuu joka 
kuukauden ensimmäinen torstai klo 17.30-
19.30. (5.1, 2.2, 2.3, 6.4, 4.5.) Koivulehdon 
päiväkodissa, Tehtaantie 2, Muhos.  
Totaalisen yksin lapsen kanssa -olohuone 
kokoontuu joka kolmas viikko maanantaina 
klo 17.30-19.00 tai sunnuntaina klo 15.00-
17.00.(9.1, 29.1, 20.2, 12.3, 3.4, 23.4, 
15.5.) Kumppanuuskeskuksessa, Kansankatu 
53.
Rajakylän olohuone kokoontuu joka kuukau-
den ensimmäinen torstai klo 17.30-19.30 ( 
2.2, 2.3, 6.4, 4.5.) Rajakylän Talvikkipuiston 
monitoimitalo, Tervakukkatie 54, 90580 
Oulu
Perheolohuone yhden vanhemman perheille 
lapsineen kokoontuu joka kuukauden kol-
mas sunnuntai klo 14.00- 16.00 (22.1, 19.2, 
19.3, 16.4, 21.5.) Mellenius-talolla, Pelto-
lankaari 18A Perheolkkarissa askartelemme 
ja pelaamme lautapelejä kaikki yhdessä. 
Yhdistys tarjoaa kahvit/teen/mehun ja askar-
telutarvikkeet. Muutoin toimimme nyyttikesti 
periaatteella, jokainen voi tuoda tullessaan 
vähän jotain suolaista ja makeaa. 
Em. Olohuoneissa on järjestetty lastenhoito 
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. (Päi-
vät ei tiedossa vielä) Kumppanuuskeskus, 
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 osallistu-
maan syksyllä 2016 (13.9. alkaen) yksinhuol-
tajille ja heidän lapsilleen järjestettävään ryh-
mään? Ryhmä kokoontuu kerran viikossa tiis-
taisin 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 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
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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 ensimmäise-
nä 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 
Olkkaria ohjaavat Tessa Saarinen ja diakoni 
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 vanhemman perheille 
Rovaniemellä
Oletko yksinhuoltaja/ yhteishuoltaja/leski/ 
uusioperhe tai muuten yksin lapsen kanssa 
elävä. Tule keskustelemaan arkea kosketta-
vista asioista kanssamme. Lapset voi ottaa 
mukaan, heille on järjestettynä puuhaa pai-
kanpäällä. Tarjoamme kahvit/teen/mehua ja 
pientä purtavaa.
Lisätietoja: Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto ry, Ulla Sauvola, puh. 050 342 2185, 
ulla.sauvola@yvpl.fi.
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.kul-
mala@gmail.com
Yksin- ja yhteishuoltajien Olohuone
Yksin-ja yhteishuoltajien olohuone 2017 
Pohjan srk-kodilla, Väinölänkatu 4B, kerran 
kuukaudessa tiistaisin klo 17.30-19.30 ti 
17.1. ti 14.2. la 11.3. Brunssi Hyllykallion 
srk-kodilla (Kati ja Teija) ti 4.4. ti 9.5. ti 
12.9. ti 3.10. ti 31.10. ti 28.11. Lastenhoito/
nyyttärit. Yhteyshenkilö: diakoni seija.saari@
evl.fip. 050 570 6273Lisäksi äitien itse 
järjestämät tapaamiset. MLL perhetalossa eli 
Kivirikossa Seinäjoella klo 17:00-19:00. 
31.1; 21.2, 28.3, 25.4, 30.5 ja 13.6 ja sitten 
29.8, 26.9 ja 14.11 Lisätietoja näistä: Susan-
na Kulmala suski.kulmala@gmail.com
TAMPERE
Tampereen seudun yksin- ja yhteishuoltajat 
ry, 
Tampereen seudun yksin- ja yhteishuoltajat 
ry Puheenjohtaja: Anneli Hangasmäki anne-
li.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
Mennään katsomaan lastenelokuvaa sunnun-
taina 11.12.2016. Yhdistys tarjoaa jäsenper-
heille elokuvaliput alennettuun hintaan.
TURKU
Turun Seudun Yksinhuoltajat ry
Pj. Tarja Mäkelä 044 358 8599, varapj. Kris-
tiina Forss 045 121 7430 
Syksyn tapahtumat:
Ruokakurssit aikuisille 22.11. ja 1.12. 
Hyvinvointi/kuntoiluolkkari Lehmusval-
kaman hyvinvointikeskuksessa 22.11. 
(maksuton)
Puurojuhla ja teatteriesitys 29.11. (maksuton)
Peter Pan, Åbo Svenska teatern 10.12. (ruot-
sinkielinen)
Rock of Ages –musikaali 30.12.
Syksyn olkkarit:
Kaarinan olkkari: 1.12. ja 15.12. (maksuton)
Raision olkkari: 13.12. (maksuton)
Katso lisätietoja: www.turunseudunyksin-
huoltajat.com 
VANTAA
Tikkurilan seurakunta järjestää Torstai-
tupa-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 ta-
pahtumakalenterista, jossa ilmenee myös ne 
poikkeukset, jolloin Torstaitupa ei kokoonnu. 
http://www.vantaanseurakunnat.fi/tikkuri-
lan-seurakunta 
Aikuisilla on mahdollisuus Torstaituvassa 
keskustella rauhassa omassa tilassaan luot-
tamuksellisuuden ja vaitioloon sitoutuen. 
Lapsille lastenohjaajat järjestävät omaa 
toimintaa. Pientä iltapalaa tarjotaan, 2e/per-
he (kolikkolippaaseen). 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 
perhetyön diakoni Siru Rantanen, p. 050 
342 6155.
Vantaankosken seurakunnan YH-olohuone 
kokoontuu perjantaisin klo 17-20. Huo-
m!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  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 Hel-
sinki 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 mah-
dollista siirtymää vertaistukijaksi. Haluamme 
tarjota vertaistukijana aloittaville toimivia 
työkaluja ja kannustavan ilmapiirin yhdessä 
pidempään vertaistukijana toimineiden va-
paaehtoistemme kanssa. Herttoniemen per-
hekahvila yhteistyössä Pienperheyhdistyksen 
ja Päksy ry:n kanssa parittomien viikkojen 
lauantaina klo 16-18 Herttoniemen leikki-
puistossa, Karhutie 11.  
Totaaliyhärit ry
Totaalisesti yksin lastaan odottaville ja/tai 
kasvattaville vanhemmille. Pj. Erja Turunen, 
puheenjohtaja.totaaliyharit@gmail.com. Kts. 
myös yhdistyksen kotisivut:  www.totaaliyha-
rit.wix.com/totaaliyharit
Yhdistys pyrkii toimimaan sekä paikallisella 
että valtakunnan tasolla. Pyrimme tukemaan 
toisiamme vertaisina sekä julkaisemaan 
tutkittua tietoa totaalisesti yksin lastaan huol-
tavien vanhempien arjesta. Jäseniksi voivat 
liittyä kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen 
tarkoituksen toimia totaalisten yksinhuolta-
jien 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 Per-
he-lehden.
Vertaisryhmät kokoontuvat tällä hetkellä 
Tampereella, Jyväskylässä ja Kajaanissa. Kat-
sothan tarkemmat tapaamisajankohdat To-
taaliyhärit ry:n kotisivuilta http://totaaliyharit.
wixsite.com/totaaliyharit/ajankohtaista 
tai Facebookista https://www.facebook.com/
Totaaliyharit/?ref=bookmarks 
Lisätietoja myös puheenjohtajalta email pu-
heenjohtaja.totaaliyharit@gmail.com 
Tervetuloa!
Yhden Vanhemman Perheet - OLKKARI ry
Pj. Tuula Väisänen puh 045 840 7917, tuula.
vaisanen1@gmail.com, Jäsenrekisteri: yvpja-
senrekisteri@gmail.com,
 www.yvpolkkari.fi

Nivalan olohuone
Paikka: SRK – päiväkerhotilat, Nivala
Kokoontumispäivät keväällä 2017
23.1, 20.2, 20.3, 24.4 ja 25.5 Klo 18.00-
20.00
Lisätietoja: Virpi, puh 044 2505 585
Raahen olohuone
Paikka:  Raahen Ensi- ja turvakoti                                                                                                        
Fellmaninpuistokatu 11, Raahe 
Kokoontumisillat keväällä 2017
12.1, 9.2, 9.3, 6.4 ja 4.5  Klo 17.30-19.30
Lisätietoja: Tanja, puh 044 021 0265
Nettiolkkari
OLKKARI ry:llä on suljettu keskusteluryhmä 
Facebookissa, jos haluat mukaan nettiolkka-
riin, 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 tietoa ja tu-
kea? Aluekoordinaattori Teija Hallbäck-Vai-
nikan tavoitat numerosta 040 541 5294 
virka-aikoina.

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

NETTITUKEA
Tukea murrosikäisten vanhemmille:
tuula.vaisanen1@gmail.com

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

JURISTIPÄIVYSTYKSET 
ma klo 9–10 
Karoliina Partanen puh. 050 494 3585 
(Kuopio)
ma klo 10–11 
Elisa Iloniemi puh. 050 351 7081 (Tampere)
ma klo 15–16 
Anni Urpelainen puh. 0400 591 115 
(OULU)
ti klo 13–14.30 
Jani Vuoti puh. 040 750 2621 (OULU)
ti klo 16–18 
Johanna Ojala ja Kirsi Tarvainen puh. (09) 
278 1010, 278 1019 (HELSINKI)
ti klo 18–19 
Anne Teuri puh. (02) 435 1124 (TURKU) 
to klo 10–12 
Filip Markelin puh. 0400 464 899 (HEL-
SINKI)
to klo 16–17 
Leena Kenttämies puh. (019) 779 000 (RII-
HIMÄKI)
to klo 16–18 
Eeva-Leena Wendelin puh. 050 421 2333 
(OULU)
to klo 16–18 
Marja Välilä, p. 040 718 1556, Hanna Ra-
hikka, p. 050 302 6440 (Helsinki)
pe klo 15–16 
Satu Wartiovaara ja Perttu Turku puh. 
010 423 4340 (HELSINKI)

VAPAAEHTOISAUTTAJIEN 
VERTAISTUKIPUHELIMET
Eronneet nuoret äidit, joilla pieniä 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, iltaisin ja viikonlop-
puisin
Turku (iltaisin)
044 358 8599
Tuusula (iltaisin)
040 772 2850
044 561 1116 (Helena)
050 326 2032 (Marjut, lapsen kanssa yksin 
alusta lähtien), vain iltaisin
Vantaa
044 504 0305 Jarkko Väre
Lastensuojelun asiantuntija
050 408 1578 Eija
Asunto- ja velkaongelmat
(09) 802 6792
Toimeentulotukiasiat/valitukset
opastusta p. 044 580 0243 Sari/iltaisin
Uhkasakkojen uhrit
Neuvonta ja vertaistuki:
Anne Tuomikoski p. 041 430 1640
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 
-toiminta auttaa vaikeissa elämäntilanteissa 
olevia heidän talous- ja velkaongelmissaan. 

Toiminta on vapaaehtoistyötä, jossa koulu-
tuksen saaneet tukihenkilöt auttavat talous-
vaikeuksissa olevia henkilöitä ja opastavat 
heitä tarvittavien auttamisjärjestelmien 
piiriin.
Kemin tukihenkilö:
Mirka p. 040 754 8231

YHDEN VANHEMMAN 
PERHEIDEN LIITON 
LIITTOHALLITUS 2016-2017
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
Maisa Soukka
maisalle@wippies.fi
Anneli Hangasmäki
anneli.hang@gmail.com
Seija Lamminpää 
seijalamminpaa@gmail.com

Varajäsenet:
Maarit Nissilä
maarit.nissila@pp.inet.fi
Erja Turunen
puheenjohtaja.totaaliyharit@gmail.com
Sanna Ylönen
ylonen.s@gmail.com
Marita Marttanen
leapekko@gmail.com
Susanna Reijonen
msreijonen@gmail.com
Isa Haataja
isa.emilia78@gmail.com
Tarja Mäkelä
tara.3.yh@gmail.com
Karita Suomi
karita.suomi@gmail.com

Jos haluat muutoksia olohuone- ja yhdis-
tystietoihin sekä jäsentietoihin, ota yhteys 
järjestösihteeriin p. 040 186 3420, jarjesto-
sihteeri@yvpl.fi

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

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

tuva Perhe -lehden jäsenetuna.

  Haluan perustaa asuinalueelleni uuden yhdistyksen tai olohuoneen, lähettäkää 

minulle perustamismateriaali ja ottakaa minuun yhteyttä.

  Haluan tilata Muuttuva Perhe -lehden, 25 euroa/vsk.

  Osoitteeni on muuttunut.

 Muuta:

Nimi: 

Uusi osoite:

Vanha osoite:

Puhelin:

Sähköposti:

PALVELU
KO RT T I



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

.MW80

Tietoa ja tukea vanhemmille keväällä 2017
Eroryhmät

Muutetaan haasteellinen elämäntilanne yh-
dessä voimavaraksi.  Lastenhoito on järjestetty. 
Eroseminaarin hinta on 300 euroa, jäsenille 
150 euroa.

HELSINKI Suomalainen eroseminaari torstai-
sin 19.1-6.4. klo 17-20 leikkipuisto Tullinpuo-
missa osoitteessa Mannerheimintie 81.Ilmoit-
tautuminen: terhi.rapeli@yvpl.fi tai 040 1863 
421.

KUOPIO Suomalainen eroseminaari alkaa ti 
31.1. klo 17-20.00. Maksuton lastenhoito jär-
jestetty ryhmän ajaksi. Ilmoittautuminen: mar-
jo.meriranta@yvpl.fi, 0400 441708.

OULU Fisherin Eroseminaari keskiviik-
koiltoina klo 17.30 – 20.00. 1.2 – 26.4.2017  
Kumppanuuskeskuksessa Kansankatu 53. Oulu, 
kokoustila Asema.  Ilmoittautumiset 20.1.2017 
mennessä Ulla Sauvola 050 342 2185 ulla.sau-
vola(at)yvpl.fi.

Eronneiden vanhempien lasten 
ryhmät 8-12-vuotiaille 

Vertaistukiryhmässä lapsi saa käsitellä van-
hempiensa eroa ammattilaisen johdolla leik-
kien ja pelaten. Lapsille lounas- ja välipalatar-
joilu. 

JOENSUU la 11.2. klo 10-16.00, Joensuun 
Perheentalo, Rantakatu 15.Ilm. 31.1.2016 men-
nessä marjo.meriranta@yvpl.fi, 0400 441 708. 

Ohjaajina M. Meriranta (YVPL), M. Hakkarai-
nen (Pela).  

TURKU 1-3 –luokkalaisille aikuisten ero-
ryhmän aikana 27.2-3.4.2017.Vetäjinä johtava 
nuorisotyönohjaaja M. Simonen ja perhetyön-
tekijä M. Erkamaa. Ilm. http://www.kirkonrotta.
fi – perheille - lasten eroryhmät.

OULU la 18.3.2017 klo 10.00 – 15.00  
Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53 Oulu, ko-
koustila Resiina Ilmoittautumiset  050 342 2185 
tai ulla.sauvola@yvpl.fi.

Vanhempien eron ABC –ryhmät
Tavoitteena on antaa perustiedot lapsen 

huollon, tapaamisten ja elatuksen järjestämi-
sestä. Maksuttomia. Kahvitarjoilu. Vetäjinä Teija 
Hallbäck-Vainikka/YVPL ja aa Anne Teuri tai aa 
Elisa Ilmonniemi.  

TURKU keskiviikkona 1.3.2017 klo 17.30-
20.00, Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3. 

NOUSIAINEN torstai 16.3.2017 klo 17.30-
20.00 Kasvatus- ja perheneuvonta Herman-
ni, Moisiontie 16.

TAMPERE, torstai 27.4.2017 klo 17.00-
20.00, Tampereen Seudun Vertaiskeskuksella, 
Mustalahdenkatu 19. 

TURKU Pop up –eroklinika ME- talolla Hö-
velin palvelukeskuksessa, Hyrköistentie 26 (Per-
no)  ke 7.12. klo 16-18. Paikalla Länsi-Suomen 
aluekoordinaattori Teija Hallbäck-Vainikka. 

OULU Pop up-Eroklinikka 2.2, 2.3 ja 6.4 klo 

16.00- 18.00 Kumppanuuskeskus, Kansankatu 
53 Oulu. Katutaso. 2.2.2017 klo 16.00- 18.00. 
Oulun Ensi- ja turvakoti, aa Eeva-Leena Wen-
delin, 2.3.2017 klo 16.00- 18.00 Vanhempien 
Akatemia, Nuorten Ystävät ry, aa Eeva-Leena 
Wendelin 6.4.2017 klo 16.00- 18.00 Auta lasta 
ry/Lapsirikas hanke,aa Jutta Wallén-Leino,Ulla 
Sauvola

OULU Kysy asianajajalta -tilaisuudet Kump-
panuuskeskuksen neuvontapisteessä, Kansan-
katu 53, kokoustila Tiketti, I krs, ti klo 16-18 
17.1., 21.2., 21.3.,18.4. ja 16.5. Paikalla asi-
anajaja Eeva-Leena Wendelin tai aa Jutta Wal-
lén-Leino. Ole paikalla viim. 16.30. Tiedustelut: 
050 313 9308.

Leija-ryhmät
Odotatko tai kasvatatko lastasi alusta asti il-

man toista vanhempaa? Miten keskustelet lap-
sen kanssa isästä, joka ei ole lapsen elämässä? 
Lastenhoito ja lasten ruokailu järjestetty, mak-
suton. 

LAHTI Alle kouluikäisten lasten vanhempien 
Leija-ryhmä la-su 11.-12.2.2017 klo 15-19. 
Paikka avoin. Ilm:040 186 3421, terhi.rapeli@
yvpl.fi.

OULU Leija-ryhmä kokoontuu ma klo 
17.30–19.3013.3- 24.4.2017 Kumppanuuskes-
kuksessa Kansankatu 53. Ilm: 050 342 2185, 
ulla.sauvola@yvpl.fi


