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Yhdistys tunnetuksi  
– paikallinen vaikuttaminen 
Kuntavaalit lähestyvät joten on aika aloittaa yhteydenpito tuleviin päättäjiin vaikkapa vaali-

paneeleilla. Vaalien alla ehdokkaat ovat halukkaita osallistumaan paneeleihin, vierailemaan 
vaikkapa kokousten tai tilaisuuksien avaajana tai muuten vain kyläilemässä yhdistyksen tapahtu-
massa.  Kun yhdistys antaa ehdokkaalle tilaisuuden näkyä, saa yhdistys samalla ”tutun päättäjän” 
jos ehdokas pääsee läpi. 

Liitto on tehnyt paikallisesta vaikuttamisesta koulutuspaketin, jota voi tila-
ta aluekoordinaattoreiden kautta. He myös vetävät näitä koulutuksia.

Kuntien päättäjät vaikuttavat meidän jokaisen arkipäivään. Vaikka lait ja 
asetukset säädetäänkin eduskunnassa, on niiden tulkinta kunnissa. Kunnilla 
on myös aina oikeus tarjota asukkailleen parempaa palvelua kuin mitä laki 
edellyttää. Esimerkiksi vaikka että aika monessa kunnassa pikkukoululaiset 
saavat kuljetuksen kun koulumatka on yli kolme kilometria. Laki säätää kou-
lutuksen pakolliseksi vasta viiden kilometrin matkalle.

Näissä lakia paremmissa palveluissa on aina se riski, että kun kunnan ta-
loudellinen tilanne heikkenee, ensimmäisenä leikataan siitä palvelutasosta, johon laki ei pakota. 
Niistä kannattaa siis pitää meteliä ja olla yhteydessä päättäjiin. Tutkimusten mukaan päättäjät 
luottavat järjestöjen näkemykseen kuntalaisten elämästä. Kannattaa siis käyttää tätä hyväkseen.

Asiat eivät muutu, yleensä, kovinkaan nopeasti joten vaikuttaminen on pitkäjänteistä ja joskus 
jankuttamiseltakin tuntuvaa. ”Muuten olen sitä mieltä, että Karthago on hävitettävä” toimii yhtä 
lailla kuntalaisen kuin poliitikonkin taholla. 

Tälläkin kerralla yhden vanhemman perheiden ehdokkaat saavat vaalitilaa Mupesta, joten reip-
paasti yhteyttä toiminnanjohtajaan. Muistetaanhan myös tukea kaikkien puolueiden YVPL-ehdok-
kaita vaikka emme puolueen kanssa kaikesta olisikaan samaa mieltä.

Keväisin terveisin
Susanna Kavonius
puheenjohtaja
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Eropalvelujen uudistamisen tavoit-
teena on saada se vastaamaan 

aikaisempaa paremmin erotilanteen 
kohtaavien perheiden ja lasten tarpei-
siin mm. poikkihallinnollisuudella. 
Vanhemmille mm. turvataan mahdol-
lisuus osallistua eroryhmiin ja lapsille 
lasten ryhmiin, jossa he saavat mata-
lan kynnyksen tukea. Uusia palveluja 
ovat eropalvelujen ensiapupiste, van-
hemmuussuunnitelman käyttöönotto 
ja valtakunnallinen verkkosopimus-
ten laatimismahdollisuus.  

Eropalvelujen ensiapupiste 
Uusi palvelumuoto, jossa kuiten-

kin käytetään olemassa olevien työn-
tekijöiden työajan- ja työtavan uutta 
järjestelyä.

- paikalla esimerkiksi oikeusapu-
toimiston lakimies ja perhe- ja kasva-
tusneuvolan perheneuvoja (tai psyko-
logi, lastenvalvoja, sosiaalityöntekijä) 
sekä koulutettu kokemusasiantuntija 
(kaupunki, järjestöt tai seurakunta  
rekrytoivat ja kouluttavat). On erittäin 
tärkeää, että tässä palvelupisteessä 
vanhempi saa apua ammattilaisilta. 

- vanhempi tapaa kaikki kolme 
yhtä aikaa

- ensiapupiste päivystää alueen 
tarpeen mukaisen ajan viikoittain 
perhekeskuksessa ja/tai verkkopalve-
lussa.

-Eropalvelujen ensiapupiste on 
yleisesti tunnettu niin kuntalaisten, 
sote-ammattilaisten kuin vanhem-
pienkin keskuudessa.   

Vanhempien eroneuvottelu 
(1-2 kertaa)

Jokaiselle eroa suunnittelevalle pa-
riskunnalle, joilla on alaikäisiä lapsia, 
tarjotaan mahdollisuutta ammattilai-
sen tai kokeneen kokemusasiantun-
tijan ohjaamaan eroneuvotteluun.  
Sen aikana vanhemmat neuvottele-
vat eron jälkeisen arjen järjestämis-
tä lapsen näkökulmasta esimerkiksi 
mitä koulua lapsi käy ja mitä hän 
harrastaa, kumpi vanhempi hoitaa ja 

miten tarvittavat kuljetukset? Miten 
tilapäinen lastenhoito järjestetään? 
Kuka huolehtii vaatehankinnoista ja 
vaatteiden pesusta?  jne.  Tällaisesta 
vanhemmuussuunnitelmasta on tu-
lossa valmis lomake sosiaali- ja ter-
veysministeriöstä.  Sen on ministeri-
ön toimeksiannosta kirjoittanut Vaula 
Haavisto.”

Sopimusten laatiminen, 
hyväksyminen  ja 
allekirjoittaminen 

Lastenvalvojan luona laaditaan 
lapsen huolto- ja tapaamissopimus ja 
elatussopimus nykykäytännön mukai-
sesti. Vanhemmuussuunnitelma saat-
taa nopeuttaa neuvotteluja. Uutta on 
myös se, että sopimuksia voidaan täyt-
tää myös verkossa. Tarvittaessa perhe 
ohjataan perheasiainsovitteluun tai/
ja käräjäoikeuteen. Täytäntöönpano 
hoidetaan ulosottovirastossa. Liitto 
on kuitenkin ajanut täytäntöönpan-
osovittelun keskittämistä neljään val-
takunnalliseen, moniammatilliseen 
sovittelutyöryhmässään. Elatustuki 
haetaan ja elatusvelka peritään Kelas-
sa kuten nykyisinkin. 

Uutta on myös se, että vanhemmat 
ohjataan sopimusten teon jälkeen am-
mattilaisen vetämään strukturoituun 
eroryhmään, jossa hän voi käsitellä 
erokriisiä sekä erovanhemmuutta tai/
ja kokemusasiantuntijan vetämään 
jatkuvasti kokoontuvaan vertaisryh-
mään.  Näitä ryhmiä vetävät järjestöt, 
seurakunnat ja perheneuvolat. 

Sosiaali- ja terveysministeri-
ön eropalvelujen kehittämissuun-
nitelman tiivistelmä: http://stm.fi/
documents /1271139/2802197/
Eroauttamisen+palveluilla+kohti+yh-
teisty%C3%B6vanhemmuutta.pdf/
ebd8fd00-5666-4930-b2e8-e245e-
daf2e8d).  HS

Eropalveluista lapsi- ja perheystävällisempiä
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Kun tuomioistuin vahvistaa 
elatusavun tai päättää sen  
maksamisvelvollisuuden 
lakkaamisesta tai sen 
määrän alentamisesta, 
sen on samalla harkittava, 
mistä elatusvelvollisen 
maksuvelvollisuus alkaa 
tai muutostilanteissa onko 
jo maksettua elatusapua 
palautettava. Harkinnassa on 
otettava huomioon erityisesti 
lapsen etu. Korkeimman 
oikeuden hiljattain antama 
elatusavun palauttamista 
koskeva ratkaisu on jo 
aikaisemmin muodostuneen 
pääsäännön mukaisesti 
katsonut, ettei jo maksetun 
elatusavun palauttaminen 
ollut lapsen edun mukaista.

Elatusavun maksamis
velvol lisuuden 
alkaminen vahvistamis
tilanteissa

Etävanhemman elatusavun mak-
suvelvollisuus ja elatusavun määrä 
voidaan vahvistaa tuomioistuimessa. 
Pääsääntöisesti tuomioistuin vahvis-
taa elatusavun suoritettavaksi kanteen 
vireilletulosta tai sitä myöhemmästä 
ajankohdasta. Aikaisemmasta ajan-
kohdasta se voi määrätä vain erityi-
sen painavista syistä, enintään kuiten-
kin yhden kanteen edeltävän vuoden 
ajalta. 

Kanteen vireillepanon ajankoh-
ta on syytä ottaa huomioon jo siinä 
vaiheessa, kun  elatusavuista aletaan 
neuvotella. Elatusapuja koskevien 
neuvottelujen jatkaminen ja kanteen 
nostamisen lykkääminen neuvotte-
lujen takia saattaa johtaa siihen, että 
elatusapuja todellisuudessa menete-
tään ajalta ennen asian vireilletuloa 
oikeudessa. Käytäntö elatusapujen 
maksuvelvollisuuden määräämisestä 
ennen vireilletuloa mm. neuvottelu-
jen johdosta vaihtelee tuomioistui-
missa. Tuomioistuin ei välttämättä 

pidä neuvottelujen käy-
mistä erityisen paina-
vana perusteena mak-
sujen määräämiseksi. 
Neuvottelujen pitkit-
tyminen saattaa siten 
olla edullista mak-
savalle osapuolel-
le, mutta merkitä 

menetystä elatusavun saajalle.
Toisaalta jos elatusvelvollinen on 

vapaaehtoisesti maksanut edes osan 
elatusavuista ennen tuomioistuimen 
päätöstä, hän saa yleensä vähentää jo 
maksamansa erät lopullisesta elatus-
avusta.  

Jo maksettujen 
elatusapujen 
palauttamisesta

Elatusapuprosessin jatkuessa 
tuomioistuimessa muutoksenhaun 
johdosta tai jo aikaisemmin tuomio-
istuimen toimesta tai sopimuksin 
maksettavaksi vahvistettuja elatus-
apuja alennettaessa  jo maksettujen 
elatusapujen palauttamista elatusvel-
volliselle osapuolelle koskeva kysy-
mys voi tulla ajankohtaiseksi. 

Näin esimerkiksi tilanteessa, jos-
sa elatusapua maksanut etävanhem-
pi nostaa tuomioistuimessa kanteen 
vaatimuksenaan, että hänen velvol-
lisuutensa suorittaa lapselle elatus-
apua on lakkautettava tai että hänen 
maksamansa elatusavun määrää on 
alennettava. 

Tällöin tuomioistuimen on alen-
taessaan elatusapuja tai määrätessään 
ne kokonaan lakkautettavaksi puoles-
taan harkittava, onko jo maksetut ela-
tusavut palautettava takaisin etävan-
hemmalle kokonaan tai osittain. 

Palauttamisvelvollisuus voi kui-
tenkin koskea ainoastaan kanteen 
vireillepanon jälkeen maksettuja ela-
tusapuja ja  pääsäännöksi on muo-
dostunut, ettei lapsen lähivanhem-
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elatusavun palauttamisesta
Uutta oikeuskäytäntöä 



man yleensä tarvitse palauttaa jo 
suoritettuja elatusapuja. Myös elatus-
apujen palauttamista koskeva uusin 
31.10.2016 annettu korkeimman oi-
keuden ratkaisu vahvistaa oikeuskäy-
tännössä aikaisemmin muodostunut-
ta pääsääntöä. 

Lapsen etu 
ja olosuhteet 
tuomioistuimen 
harkinnan perusteena

Laissa elatusavun palauttamisvel-
vollisuudesta ei ole säädetty tyhjentä-
västi, vaan tuomioistuimelle on jätet-
ty asiassa harkintavaltaa. Harkinnan 
on kuitenkin perustuttava erityisesti 
lapsen etuun, jonka voidaan lähtö-
kohtaisesti katsoa olevan elatusavun 
saaminen siltä vanhemmalta, jonka 
luona lapsi ei asu. 

Tuomioistuimen on harkittava 
elatusavun palauttamista lapsen olo-
suhteiden ja toimeentulon kannalta. 
Toistuvaissuoritteisen, eli säännölli-
sesti kuukausittain maksettavan ela-
tusavun kohdalla palauttamisvelvolli-
suutta ei yleensä määrätä, sillä näin 
maksettu elatusapu käytetään yleensä 
saajansa elatukseen sitä mukaa kun 
sitä on maksettu. Esimerkiksi lähivan-
hemman heikko taloudellinen asema 
ja puutteellinen elatuskyky voivat toi-
mia osoituksena siitä, että maksetut 
elatusavut on jo käytetty lapsen ela-
tukseen. Elatusavun palauttamisvel-
vollisuus voisi tällaisessa tilanteessa 
vaarantaa lapsen toimeentulon, mikä 
olisi selvästi lapsen edun vastaista. 
Tämän vuoksi jo elatukseen tosiasi-
allisesti käytettyjen varojen palautta-
misen katsotaan usein olevan saajan 
kannalta kohtuutonta, sillä lapsen 
elatus ei saa vaarantua.

Kohtuullisuus 
elatusavun maksajan 
kannalta

Huomiota on kiinnitettävä kuiten-
kin myös elatusavun maksajan talou-
dellisiin olosuhteisiin. Jo maksetun 

elatusavun palauttaminen voi tulla 
kyseeseen vain tapauksissa, joissa 
sitä voidaan pitää kohtuullisena ela-
tusavun maksuvelvollisen vähävarai-
suuden tai muiden erityisten syiden 
johdosta. Tällöinkään lapsen toi-
meentulo ei palauttamisen johdosta 
saa vaarantua. Myös tässä yhteydessä 
on lapsen etu siten ensisijainen. Jos 
elatusavun maksajalla katsotaan ole-
van riittävästi elatuskykyä, palautta-
matta jättämistä ei voida pitää hänen 
kannaltaan kohtuuttomana. Palaut-
tamisvelvollisuuden arvioinnissa on 
siten kiinnitettävä huomiota ennen 
kaikkea lapsen etuun ja olosuhtei-
siin, mutta lisäksi on arvioitava myös 
elatusavun maksamisvelvollisen van-
hemman olosuhteita. 

Palauttamis
velvollisuudesta vielä 
eräissä poikkeuksel
lisissa tilanteissa

Vaikka elatusavun palauttamista 
voidaan pitää poikkeuksellisena rat-
kaisuna, on palauttamisvelvollisuus 
toisinaan määrätty kertasuoritteisten 
elatusapujen kohdalla, kun elatusvel-
vollinen on maksanut yhdellä kertaa 
pidemmän ajanjakson elatusavut tai 
mahdollisesti koko elatusvelvollisuu-
tensa määrän elatusvelvollisuudek-
seen katsottavalta ajalta ja suoritus on 
myöhemmin osoittautunut perusteet-
tomaksi.

Myös tilanteissa, joissa elatusvel-
vollisuuden peruste raukeaa isyy-
den kumoutumisen seurauksena, 
pääsääntönä on, ettei palauttamis-
velvollisuutta määrätä. Kuitenkin ta-
pauksissa, joissa lapsen edustaja, eli 
yleensä lähivanhempi, on elatusapua 
vahvistettaessa tai vastaanottaessaan 
tiennyt, ettei mies ole lapsen isä, 
elatusapua voidaan joutua palaut-
tamaan. Myös näissä tilanteissa pa-
lauttamiseen liittyy tuomioistuimen 
kohtuusharkintaa, jossa on otettava 
huomioon lapsen, lapsen edustajan 
sekä elatusapua suorittaneen miehen 
olosuhteet.

 

Lähteet:
Laki lapsen elatuksesta
Gottberg Eva: Perhesuhteet ja lain-

säädäntö. Turku 1997.
KKO 1996:29
KKO 2005:60
KKO 2010:38
KKO 2016:74

Kirjoittaja: Sini Vaittinen, OTM, lakimies,   
p. 044 3623320

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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Elisa Ilmoniemi, 
asianajaja, varatuomari

050 351 7081
elisa.ilmoniemi@roihulaw.fi

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

Asianajotoimisto Roihu Oy
perhevarallisuusoikeus.fi

Elatustuki ja elatusapu 
nousivat  0,47 % 1.1.2017

Elatusapu, jota elatusvelvol-
linen maksaa lapsestaan, nousi 
vuoden alusta. Elatusvelvollisen 
tulee maksaa 0,47 prosentilla 
korotettua elatusapua 1.  tammi-
kuuta 2017 alkaen. Täysimääräi-
nen elatustuki on vuoden 2017 
alusta alkaen 155,50 euroa lap-
sesta kuukaudessa.
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Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin 
(EIT) on 15. joulukuuta 
2016 antanut tuomion, 
jonka mukaan Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen (EIS) 
sananvapautta koskevaa  
10 artiklaa oli loukattu.

Tapauksessa valittaja, vuonna 
1971 syntynyt nainen, oli vuon-

na 2009 tuomittu Helsingin käräjä-
oikeudessa kunnianloukkauksesta 
sakkorangaistukseen, kun hän oli las-
tensuojelun sosiaalityöntekijän kans-
sa käymässään puhelinkeskustelussa 
esittänyt huolensa siitä, että hänen 
vuonna 2004 syntyneen lapsensa isä 
olisi käyttänyt tätä seksuaalisesti hy-
väksi. Helsingin hovioikeus hylkäsi 
valittajan valituksen ja piti voimassa 
käräjäoikeuden vuonna 2011 anta-
man tuomion. Tuomioistuimet kat-
soivat, ettei merkitystä ollut sillä, että 
huolenilmaus tehtiin viranomaiselle, 
jolla oli salassapitovelvollisuus. Va-
littaja oli myös tuomittu maksamaan 
vahingonkorvausta ja korvaamaan 

oikeudenkäyntikuluja. Valittaja katsoi 
tuomion loukkaavan sananvapaut-
taan.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
oli yhtä mieltä valittajan kanssa siitä, 
että hänen EIS:n 10 artiklan mukai-
seen sananvapauteensa oli puututtu. 
EIT katsoi myös, että puuttumisesta 
oli säädetty lailla ja että sen oikeutet-
tuna tavoitteena oli ollut muiden hen-
kilöiden maineen tai oikeuksien tur-
vaaminen. EIT katsoi kuitenkin, ettei 
asiassa suoritetussa harkinnassa oltu 
saavutettu kohtuullista tasapainoa eri 
intressien kesken.

EIT totesi, että punnittaessa vas-
takkain kahta tärkeää etua - tarvetta 
suojella lasta hänen oman vanhem-
pansa tekemältä hyväksikäytöltä sekä 
tarvetta suojella vanhempia perus-
teettomalta puuttumiselta heidän oi-
keuteensa yksityis- ja perhe-elämään 
- huomiota on kiinnitettävä siihen, 
että lapsilla ja muilla haavoittuvassa 
asemassa olevilla on erityinen oikeus 
valtion suojeluun. Lasten hyväksi-
käytön vakavuus yhteiskunnallisena 
ongelmana edellyttää, että hyväs-
sä uskossa lapsen edun mukaisesti 
toimivan henkilön ei tarvitse pelätä 
rikosoikeudellisia seuraamuksia ker-
toessaan huolestaan terveys- tai so-

siaaliviranomaisille. EIT:n mielestä 
merkitystä oli myös sillä, että valittaja 
oli kertonut huolestaan salassapito-
velvolliselle viranomaiselle.

EIT kiinnitti huomiota myös mää-
rättyihin seuraamuksiin. EIT totesi, 
että valittajalle määrätty sakkoran-
gaistus oli suhteeton seuraus siitä, 
että hän oli käyttänyt EIS 10 artiklan 
takaamaa sananvapauttaan tuodes-
saan julki huolensa lapsen hyväksi-
käytöstä. Vaikkakin merkityksellisiä, 
kansallisten tuomioistuinten peruste-
lut eivät olleet riittäviä osoittamaan, 
että sananvapauteen puuttuminen oli 
ollut välttämätöntä.

EIT määräsi valtion korvaamaan 
valittajalle vahingonkorvauksena 8 
001,96 euroa, kohtuullisena hyvityk-
senä 5 000 euroa sekä oikeudenkäyn-
tikulujen korvauksena 6 000 euroa.

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri 
Mia Spolander, ihmisoikeustuomio-
istuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, 
puh. 0295 351176
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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 0505881102

Asianajotoimisto 
Hyvärinen & Pääkkö Oy 

Puijonkatu 19 A, 5. krs,  
70100 Kuopio 

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

www.hyvarinen-paakko.fi

Vaaliaamiainen  
tiistaina 14.3. klo 9-11
Hotelli Presidentissä,  
Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki 

Ajantasaiset lasten hoivapalvelut ovat hyvinvoinnin perusta.  

Palvelujen tarvetta ja maksun suuruutta arvioitaessa, kunnan pitää 
huomioida se, että perheessä on yksi vanhempi. 
• Subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon on palautettava 

ja laajennettava työelämän muutoksia vastaamaan.  Ne lapset, jotka 
eniten päivähoidosta hyötyisivät, saattavat nyt pudota palvelun piiris-
tä pois. Päivähoidon tulee olla joustava.  

• Pienituloisilta perheiltä maksu on alennettava tai poistettava.

• Peruskoulun ensi- ja kakkosluokkalaisille sekä erityistarpeisille kou-
lulaisille pitää järjestää riittävästi aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä 
tarvittaessa oikeus vuoropäiväkodin käyttöön. Maksu pitää muuttaa 
tulosidonnaiseksi.  

• Vanhemman tai lapsen sairauden ajaksi perhe tarvitsee riittävästi ko-
dinhoitajan apua. Palvelun tarvetta ja maksun suuruutta arvioitaessa, 
pitää huomioida se, että perheessä on yksi vanhempi.

• Jokaiselle lapselle mahdollisuus ohjattuun harrastukseen.

• Vanhemmat mukaan kehittämään kuntapalveluja.  Tervetuloa kuule-
maan vanhempia yhden vanhemman perheiden yhdistyksiin ja ver-
taisryhmiin! Järjestetään kuulemistilaisuuksia! Tai perustetaan lapsi-
perheneuvostoja!

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry ja Pienperheyhdistys ry jär-
jestävät perinteisen vaaliaamiaisen tiistaina maaliskuun 14. päivänä. 
Esitämme kysymyksiä eri puolueiden edustajille heidän näkemyksistään 
päivähoidon ja pienten koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä.  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset aamiaistarjoilun vuoksi: 
toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo 040 3515355
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Yhden vanhemman perheet mukana

Teija HallbäckVainikka
Kaupunki: Turku

Puolue: SDP

Slogan: 

”Suurella sydämellä  
– Täydellä teholla”

Muistathan äänestää kuntavaaleissa ennakkoäänestyksessä 
tai viimeistään vaalipäivänä  sunnuntaina 9. huhtikuuta.  
Muutama tuttumme on ryhtynyt myös kuntavaaliehdokkaaksi.  
Ehkä sinäkin harkitset?  Ilman ehdokkaaksi asettumista ei 
voi päättäjäksi päästä.  Jo pelkkä osallistuminen nostaa 
lapsiperheiden asioita varmasti esille.

kuntavaaleissa 2017

Sari Lähteenmäki: Tasaarvoinen Turku
 
Olen 49-vuotias taloushallinnon tradenomi Turusta. Turku on 

ollut minulle hyvä ja nyt haluan antaa jotain takaisin. Haluan 
olla mukana tekemässä yhdenvertaista Turkua, jossa on kaikkien 
hyvä asua.  Minusta tuli vuoden 2016 vuoden alussa teini-ikäi-
sen tytön totaaliyksinhuoltaja. Yhden vanhemman perheet tu-
levat aina olemaan lähellä sydäntäni. Kuinka mukavia ihmisiä 
olenkaan tavannut liittomme kautta. Pidetään huolta kaikista. 
Niistäkin, jotka tarvitsevat apua joskus hieman enemmän. Sari 
Lähteenmäki on  Vasemmistoliittolainen ja asuu Turun on vaa-
lipiirin alueella.
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Marika Mattila: Yhden vanhemman perheiden ääni kuulumaan

Marika Mattila on 41-vuotias ou-
lulainen terveydenhoitaja (Amk), joka 
on toiminut Kelan ratkaisuasiantunti-
jana. Hän on yhden vanhemman per-
heellinen, kolme lasta (15v,10v , 9v).

 ”Hetken ajan harkitsin ja tar-
kemmin pohdittuani annoin suos-
tumukseni ehdokkuuteen. Se mikä 
mietitytti on lähinnä ajalliset resurs-
sit yhdenvanhemman perheellisenä. 
Kotona olen yhden vanhemman per-
heen päänä yksin ja vaikutan päivit-
täin, en vain omiin henkilökohtaisiin 
asioihin, vaan lasten kaikkiin asioi-
hin, hoivaan ja huolenpitoon. Teen 
aikuisena lapsen puolesta kouluvalin-
nat toki lapsen henkilökohtaiset val-
miudet huomioiden ja muut tärkeät 
lapsia koskevat ratkaisut.

Toimin lapseni koulujen vanhem-
paintoimikunnassa. Työpaikalla olen 
aiemmin toiminut työsuojeluluot-
tamusmiestoiminnassa 1 . varaval-
tuutettuna sekä Kthn valtuustossa 
kehittämässä ja vaikuttamassa työn-
tekijöiden edustajana asioihin ja työ-
yhteisön toimivuuteen. Olen oman 
seurakunnan seurakuntaneuvostossa, 
kasvatustyön johtoryhmässä ja rekry-
tointiryhmässä. YVPL:ssa olen vara-
puheenjohtajana. Paikallisyhdistys-
toiminnassa ja liitohallituksessa olen 
toiminut useamman vuoden ajan  ja 
tehnyt muiden jäsenten ja liiton työn-
tekijöiden kanssa vaikuttamistyötä 
tapaamalla päättäjiä. Meitä on kuultu 
ja kysymyksiimme on vastattu, muu-
toksia ja parannuksiakin on saatu 
aikaan yhteistyöllä ja kokemustietoa 
hyödyntämällä. Olin mukana myös 
syöpään sairastuneiden henkilöi-
den työelämän paluuseen tukevan 
sopeutumisvalmennuskurssin kehit-
tämisryhmässä syksyn 2016 aikana. 
Kuinka monessa asiassa olenkaan 
vaikuttanut tai minun mielipidettäni 
tai kommenttiani on kysytty. Päätök-
siäni on arvostettu ja myös arvosteltu. 

Kuntavaalitavoitteena on se, että 
yhden vanhemman ääni saadaan 
kuulumaan. Etenkin työn ja per-
he-elämän yhteensovittaminen ja las-

ten arki pitää saada toimivaksi: lasten 
päivähoidon järjestyminen, koulu ja 
iltapäivätoiminta, lasten yhdenver-
taisuus kouluissa ja erityislasten huo-
mioiminen ja oppipolun tukeminen. 
Terveydenhoidon  ja palvelujen saa-
tavuus. Lapsiperheiden huomioimi-
nen päätöksenteossa (kulttuuri ja har-
rastusmahdollisuudet ja asuminen). 
Sujuva joukkoliikenne ja kustannus-
ten kohtuullisuus.

Ammatillinen osaamiseni painot-

tuu terveydenhoitoon ja sairaanhoi-
toon, kotipalveluun ja perheiden 
tukemiseen sekä vammais- ja van-
huustyöhön. Väittäisin siis olevani 
aikamoinen konkari pitämään erilais-
ten ihmisten puolia vauvasta vaariin”. 

Marika Mattila
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Susanna Reijonen, kerro 
millainen perhe sinulla on. 

Perheeseeni kuuluu poikani Alek-
si, 4v. 

Mikä lapsessasi ilahduttaa, 
mistä olit viimeksi erityisen 
ylpeä lapsissasi?

Aleksi on iloinen ja huumorinta-
juinen poika, vietämme hauskaa ar-
kea. Olen onnellinen, että Aleksi on 
luottavainen, eikä äidin pelot ja huo-
let ole häneen vaikuttaneet.

Miten pystyt sovittamaan työn 
ja perhe-elämän?

 Tällä hetkellä haen töitä, Aleksi 
on puolipäivähoidossa. Olen ollut 
vuorotyössä Aleksin ollessa pienem-
pi, mutta vuorotyö ei sopinut hänen 
säännölliseen rytmiinsä. Silloin Alek-
si purki pahaa mieltä kotona. Arki 
helpottui kun jäin vuorotyöstä pois. 
Viime vuoden vietin päätoimisena 
opiskelijana ja sain opinnot suori-
tettua hyvällä menestyksellä, siihen 
olen erittäin tyytyväinen. 

Millaista on sinun oma aika?
Oma aika on tässä elämänvaihees-

sa kiven alla. Aleksilla on onneksi 
tätejä ja mummi, jotka auttavat meitä 

ja saan välillä huokaista hetken - kui-
tenkin kaikkein tärkeintä minulle on 
yhteinen aika perheenä.

Oletko hoivaköyhä vai 
hoivarikas?

Aleksin ollessa pienempi, olin 
välillä tosi yksin. Välillä oli vaikea 
järjestää mahdollisuus päästä puhu-
maan asioista ilman lasta. Nyt Aleksi 
osaa jo itse esimerkiksi kysyä, milloin 
pääsee tädin luokse yökylään.

Millainen oli sinun oma 
lapsuus? 

Minulla on kuusi sisarusta, olen 
meistä keskimmäinen. Isäni kuoli 
minun ollessa pieni ja äitini on ollut 
kovilla. Nyt oman tilanteeni johdosta 
ymmärrän, miten hienosti hän on sel-
vinnyt olosuhteista huolimatta. Suku 
oli tärkeä minun lapsuudessani ja on 
edelleen. Myös omalle lapselle ope-
tan, että apua tarvitsevaa ei saa jättää 
yksin.

Mitä vapaaehtoistoiminta antaa 
sinulle? 

Erityisesti vertaistoiminnasta on ol-
lut suuri apu. Olen saanut vertaisryh-
mistä ymmärrystä ja hyväksyntää ja 
tätä haluan tarjota muille vastaavassa 
tilanteessa oleville. Sekä ihan konk-
reettista tukea ja apua mahdollisuuk-
sieni mukaan.

Minkälaista toimintaa  Kuopion 
seudun yhden vanhemman 
perheet ry:llä on ja mikä 
toiminta on suosituinta? 

Meillä kokoontuu kerran kuukau-
dessa olkkariryhmä, lisäksi järjestäm-
me erilaisia tapahtumia pitkin vuot-
ta. Perheiden yhteiset tapahtumat, 
esimerkiksi kylpyläreissut ovat olleet 
suosittuja.

Mikä on mielestäsi tärkeintä 
yhdistystoiminnassa?

Verkostoituminen ja vertaistuki. 

Mitä pelkäät?
Suurimmat pelkoni liittyvät oman 

perheeni turvallisuuteen.

Miten saatte uusia jäseniä?
Kerromme järjestämissämme ti-

laisuuksissa yhdistyksen toiminnasta 
ja pyydämme mukaan toimintaan. 
Muistutan kaikille, että yhdistys on 
juuri niin aktiivinen kuin sen jäsenet 
ovat ja hallitus edustaa jäseniä.

Mitä sanoisit uudelle yhden 
vanhemman perheelle?

Luota siihen, että asiat järjestyvät. 
Ei aina niin kuin itse haluaa, mutta 
asioita ei kannata murehtia liikaa etu-
käteen. Ja ennen kaikkea, sinä riität ja 
olet hyvä. Kunnioita ja hyväksy itsesi.

10

Liittohallituksen uuden varajäsenen esittely:

Kuopion Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry:n varapuheenjohtaja Susanna Reijonen 
kehottaa yksin lastaan kasvattavia luottamaan itseensä: 

Sinä riität ja olet hyvä!



m u u t t u v a  p e r h e 1/2017
11

Susanna Reijonen iloitsee 
huumorintajuisesta pojastaan
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Hyvinvointilomat ry
Haku ainoastaan paperisena. Hakulomakkeet tilataan 

teija.hallbäck-vainikka@yvpl.fi tai p. 040 541 5294 ja pa-
lautetaan osoitteeseen Yhden Vanhemman Perheiden Lii-
ton Länsi-Suomen aluetoimisto, Teija Hallbäck-Vainikka, 
Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 TURKU. Haku-
lomakkeiden tulee olla perillä 31.3.2017 mennessä.

Yyterin kylpylähotelli, Pori  
Loma-aika: 3 -8.7.2017, 5 vrk    
Lomajakson omavastuuhinta: 125,00 e ja lapset alle 16 

v. maksutta (ei iltapalaa).
Lomien määrä: 10-12 perhettä
Teema: Yksinhuoltajan selviytymisen kulmakivet 
Viimeinen  haku: 31.3.2017

Maaseudun terveys ja lomahuolto ry
Sähköinen haku lomille Maaseudun Terveys- ja Loma-

huollon sivujen kautta: http://www.mtlh.fi.

Kylpylähotelli Kuntoranta, Varkaus 
Loma-aika: 20-25.6.2017, 5 vrk   
Lomajakson omavastuuhinta: 100,00 e ja alle 17 v. 

maksutta (sis. iltapalaa).
Lomien määrä: 10 perhettä
Teema: Yksinhuoltajan selviytymisen kulmakivet 
Viimeinen haku: 20.3.2017

Kylpylähotelli Päiväkumpu, Karjalohja   
Loma-aika: 2-7.7.2017, 5 vrk   
Lomajakson omavastuuhinta: 100,00 e ja lapset alle 17 

v maksutta (sis. iltapalaa).
Lomien määrä: 10 perhehuonetta
Teema: Yksinhuoltajan selviytymisen kulmakivet           
Viim. haku: 2.4.2017

Kuulo-auris oy, Helsinki  
Loma-aika: 17-22.7.2017, 5 vrk   
Loman omavastuuhinta: 100,00 e ja lapset alle 17 v. 

maksutta (sis iltapalaa).
Teema: Yksinhuoltajan selviytymisen kulmakivet 
Viim. haku: 17.4.2017

Härmän kylpylä, Ylihärmä  
Loma-aika: 30.7-4.8.2017, 5 vrk   
Loman omavastuuhinta:  100,00 e ja lapset alle 17 v. 

maksutta (sis iltapalaa).
Lomien määrä: 10 perhettä
Teema: Yksinhuoltajan selviytymisen kulmakivet           
Viim. haku: 30.4.2017

Tuetut lomat kesällä 2017
Tässä paikat ja ajankohdat tuetuista lomista, jotka liitto on sopinut lomajärjestöjen kanssa. 
Lisätietoja ja hakuohjeita www.yvpl.fi –> tukitoiminta. Lisätietoja antaa myös Teija Hallbäck-
Vainikka p. 040 541 5294.

Tuetun loman myöntämiseen vaikuttavat sosiaaliset, terveydelliset ja taloudelliset perusteet. 
Tuetulle lomalle on mahdollista päästä korkeintaan joka toinen vuosi. 
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YHDISTYKSISSÄ TAPAHTUU
ESPOO
Espoon Tuomarila
Yhden vanhemman perheleiri 18.–19.3.2017 
Kirkkonummella Hilan leirikeskuksessa, hin-
ta noin 50 e/perhe.
Espoolaisilla on leirille etusija. Tiedustelut 
Arja Seppänen 050 465 3180.
HANKO
Tukea YKSINHUOLTAJUUTEEN! -äiti ryhmä. 
Paikka: Perhekeskus Pikku-Lilla, Bulevardi 
15. Ryhmä kokoontuu tiistaisin 28.2., 28.3., 
25.4., 23.5. Kaikki joukolla mukaan!
Stöd för ENSAMFÖRSÖRJARE-mamma-
grupp. Plats: Familjecentret Pikku-Lilla, 
Boulevarden 15
HELSINKI
Pääkaupunkiseudun Yksin- ja Yhteis huoltajat 
PÄKSY ry
Pj Eijariina Vartiainen, vartiainen.eijariina@
gmail.com, puh. 0409347670. Jäseneksi 
liittyminen ja muut jäsenasiat, paksyjase-
nasiat@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 Tapaaminen joka toinen parillisen 
viikon sunnuntai klo 16.30-18.30. Paikka 
leikkipuisto Mustakivi osoitteessa Vedenotta-
montie 6. Lisätietoja olkkarin vertaisohjaajal-
ta 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
6.3. aarrekartta
3.4. keilausta
8.5. äitienpäiväilyä
5.6. laavuretki 
Lastenhoito maalis- ja toukokuun kokoon-

tumisissa 
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. Birit Oksman, kainuunyht@gmail.com, 
040 1488 592. Jäsenrekisterin hoitaja: Tiina 
Heinonen, jasenrekisteri.kainuunyht@gmail.
com. Yhdistyksen nettisivut: kainuunyht.
yhdistysavain.fi Yhdistyksen facebook-sivut: 
www.facebook.com/kainuunyht. Yhdistyksen 
olohuoneet ja vertaisryhmätapahtumat pää-
asiassa Kajaanin perheasemalla, Koivukos-
kenkatu 14. Katso tapahtumat yhdistyksen 
facebook-sivulta.
KANKAANPÄÄ
Vertaistukiryhmä
Yhdenvanhemman perheiden vertaistuki-
ryhmä kokoontuu joka kuukauden 1. Torstai 
klo 17.30-19 päiväkoti petäjäisen MESI-
MARJAT-tilassa.2.2 *arkipäivän askarruttavat 
asiat*Maaliskuussa hiihtoloma6.4 *esillä 
NuSkin tuotteita mm. ruttunaamio kokeilu* 
sekä koirakaveri Bessi esittäytyy4.5 to poik-
keus! Kankaanpään keilarilla klo 18-19 kei-
lausta.1.6 lapsille luvassa pomppulinna päi-
väkodin pihalle. (Säävaraus)7.9 , 5.10 , 2.11 
,7.12Ilmoituksia löytyy neuvolan/kaupan 
seinältä.Tarjolla kahvia/pullaa yms. Vapaa 
ehtoinen kahvimaksu.Lastenhoito järjestetty. 
Ryhmä järjestetään yhteistyössä MLL:n kan-
kaanpään alueyhdistyksen kanssa.Lisätietoja 
: Nina Granholm p. 0404144991granholm.
nina@gmail.com
KAUHAVA
Yhden vanhemman olohuone kokoontuu 
Kauhavalla ma 13.3. klo 17.30 - 19.00. 
Järjestetään toivottaessa myös huhti-ja tou-
kokuussa
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 Yksinhuoltajat ry 
Kysy liitosta 040 541 5294 Teija Hall-
bäck-Vainikka
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
Olemme myös Facebookissa Kokkolan seu-
dun yhden vanhemman perheet ry ja Olkkari 
Kokkola.
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
Kuopion Seudun Yhden Vanhemman Per-
heet: Puheenjohtaja: ksyvp.pj@gmail.com, 
jäsenasiat: kuopionyhsihteeri@gmail.com, 
vertaisasioissa puh. 046 902 6774. Olkkarit 
kuukauden 1.tiistai, kts. tarkemmat tiedot 
yhdistyksen FB-sivuilta.
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
Kevään 2017 turinat kokoontuu torstaisin 
2.3., 6.4., 4.5. ja 1.6. klo 17.30–19.30 Per-
hetuvalla, 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
Loimaan olohuone on tauolla. Yhteystiedot 
Marjo Rasi puh. 0500203483. 
MÄNTSÄLÄ
YKSINHUOLTAJIEN ”OLKKARI” MÄNTSÄ-
LÄSSÄ, Vertaistukea ja virkistystä vanhem-
mille ja lapsille 
Kevät 2017 tapaamiset joka toinen keskiviik-
ko klo 17–19 (parittomilla viikoilla): 1.3., 

15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5.
Avoin Päiväkoti Metsätontussa, os. Liedontie 
25. Lisätietoja Johanna p.0449779020
j.h.salminen@gmail.com
Olohuoneen ideana on tarjota yksinhuoltaja-
vanhemmille tilaisuuden viettää aikaa toisten 
vanhempien kanssa, tarjota hengähdystauon 
päivittäisten rutiinien lomaan ja lapsille 
leikkiseuraa.
Olohuoneen toiminta riippuu siihen osal-
listuvien vanhempien tarpeista ja toiveista. 
Olohuoneessa voidaan jutella yksinhuolta-
juutta koskevista asioista ja ajankohtaisista 
aiheista kahvikupposen ääressä lasten leikki-
essä, tehdä pieniä retkiä lähiympäristöön tai 
mitä olkkariin osallistuvat haluavat yhdessä 
tehdä. Paikalle voi saapua ilman erillistä 
ilmoittautumista joko lasten kanssa tai ilman. 
Ryhmään ei tarvitse millään tavalla sitoutua, 
mukaan voi tulla silloin, kun pääsee. 
TERVETULOA MUKAVAAN SEURAAN!
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. (7.3, 4.4, 1.5 vappubrunssi mökillä, 
6.6.) Keskustan olohuone kokoontuu avoi-
men päiväkodin tiloissa Uusikatu 27.  
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 16–18. (26.3., 23.4. 
ja 21.5.) Kumppanuuskeskus, Kansankatu 
53. Lastenhoito järjestetään tarvittaessa, 
ilmoita viikkoa aiemmin oulunseudunyvp@
gmail.com/ 044 369 0844.
PORI
Porin seudun yksin- ja yhteishuoltajat ry Kysy 
liitosta 040 541 5294 Teija Hallbäck-Vainikka 
PORVOO
Porvoon Seudun Yksin- ja yhteishuoltajat ry, 
Borgånejdens ensamföräldrar rf
Olohuone käynnistymässä. Kysy liitosta: p. 
040 186 3421, Terhi Rapeli 
RAAHE, Olohuone
Vertaistukea yhden vanhemman perheille 
Raahessa
Kokoonnumme Raahen Ensi-ja Turvakodin 
vanhalla puolella, osoitteessa Fellmanin 
puistokatu 11 joka kuukauden 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 
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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!
Kevään kokoontumiset maanantaisin klo 
18–19.30: 6.3.,10.4., 8.5. ja kevätretki Hirvi-
järvelle helatorstaina 25.5.
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 
4.4. ti 9.5. ti 12.9. ti 3.10. ti 31.10. ti 28.11. 
La 11.3. Brunssi Hyllykallion srk-kodilla 
klo 10-12, ohjelma lopussa. Lastenhoito 
järjestetty. Aikuiset 6 e/lapset 3 e. Lisätiedot 
Kati 050-3691755 Lastenhoito/nyyttärit. 
Yhteyshenkilö: diakoni seija.saari@evl.fip. 
050 570 6273Lisäksi äitien itse järjestämät 
tapaamiset. MLL perhetalossa eli Kivirikossa 
Seinäjoella klo 17–19. 28.3, 25.4, 30.5 ja 
13.6 ja sitten 29.8, 26.9 ja 14.11 Lisätietoja 
näistä: Susanna Kulmala suski.kulmala@
gmail.com
TAMPERE
Tampereen seudun yksin- ja yhteishuoltajat 
ry, 
Tampereen seudun yksin- ja yhteishuoltajat 
ry Puheenjohtaja: Anneli Hangasmäki 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
Kevätkokous la 18.3.2017 klo 13.30 Vertais-
keskuksella, Mustanlahdenkatu 19, Tampere.
Vanhempien eron ABC to 27.4.2017 klo 
17.30-20 Tampereen Seudun Vertaiskes-
kuksella, Mustanlahdenkatu 19.Yhden 
Vanhemman Perheiden Liiton liittokokous la 
20.5.2017 Museokeskus Vapriikissa, Alavers-
taanraitti 5, Tampere.
TURKU
Turun Seudun Yksinhuoltajat ry
Pj. Tarja Mäkelä 044 358 8599, varapj. Kris-
tiina Forss 045 121 7430 
Tapahtumat kevät 2017:
Peppi Pitkätossu -teatteria 9.3.
Kevätkokous 15.3.
Retki Hämeenlinnaan 1.4.
Testamentti-ilta 5.4.
Pääsiäisen perheleiri Sinapissa 14.–16.4.
Huili viikonloppu 21.–23.4. (YVPL järjestää)
Vappupiknic Ruissalossa 1.5.
Retki Tartoon 25.–27.5.
Olkkarit kevät 2017:
Kaarinan olkkari SOS-Lapsikylässä parilli-
sina torstaina, jatkuen 15.6. saakka.Raision 
olkkari Perhekeskus Satelliitissa 7.3., 4.4. ja 
2.5.Turun kunto-olkkari Lehmusvalkaman 
hyvinvointikeskuksessa 17.1. alkaen.
Ks. lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet:
www.turunseudunyksinhuoltajat.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 Räisänen, tarja.
raisanen@kaapatutlapset.fi, 044 262 6662. 
Kansalaistoiminnan ja viestinnän suunnitteli-
ja Päivi Marin, paivi.marin@ kaapatutlapset.
fi, 045 855 3055. Toimistosihteeri Kirsi Helin 
050 3392421, toimisto@kaapatutlapset.fi 
Toimistomme sijaitsee osoitteessa: Malmin 
kauppatie 26, 00700 Helsinki. Sovithan 
tapaamisen aina etukäteen. 
www.kaapatutlapset.fi 
Löydät meidät myös Twitteristä ja Faceboo-
kista nimellä Kaapatut Lapset ry. 
Voit myös liittyä sähköpostilistallemme! 
Vuoden 2017 strategia 
Vuonna 2017 teemanamme on verkostoi-
tuminen. Juhlimme tänä vuonna 20-vuotis 
juhlavuotta. Juhlavuoden tunnuksemme on 
suunnitellut kansalaistoiminnan ja viestin-
nän suunnittelija Päivi Marin. Juhlavuonna 
osallistumme toimintamme esittelijänä val-
takunnallisiin lastensuojelun tapahtumiin ja 
teemme yhteistyötä eri järjestöjen kesken. 
Toivon Talon toiminta
Tarjoamme tukea, neuvontaa ja ohjausta 
sekä vertaistukea lapsikaappauksen, kaap-
pausuhan tai kansainvälisen huoltokiistan 
keskellä eläville perheille. Tarjoamme koulu-
tusta vertaistukijoille ja vapaaehtoistoimijoil-
le. Järjestämme voimaantumisviikonloppuja 
ja tapahtumia perheille. 
Herttoniemen perhekahvila yhteistyössä 
Pienperheyhdistyksen ja Päksy ry:n kanssa 
parittomien viikkojen lauantaina klo 16-18 
Herttoniemen leikkipuistossa, 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 FI22 8146 9710 1687 08, 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) 
ke klo 19 - 21 
Maria Pöyhönen puh. 041 501 3944
(sijainen Sini Vaittinen puh. 044 362 3320) 
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
OULU Fisherin Eroseminaari keskiviik-

koiltoina klo 17.30–20.00 1.2.–10.5.2017  
Kumppanuuskeskuksessa Kansankatu 53. 
Oulu. Kokoustila Asema Lastenhoito järjes-
tetty. Muutetaan haasteellinen elämäntilanne 
yhdessä voimavaraksi.

TURKU Lasten eroryhmä 1-3–luokka-
laisille aikuisten eroryhmän aikana 27.2-
3.4.2017. Turun ja Kaariinan srk-yhtymän 
järjestämä .Vetäjinä johtava nuorisotyön-
ohjaaja Mirka Simonen ja perhetyöntekijä 
Marjaana Erkamaa. Ilmoittautuminen http://
www.kirkonrotta.fi – perheille- lasten ero-
ryhmät

Vanhempien eron ABC –ryhmät
Infoillan tavoitteena on antaa perustiedot 

lapsen huollon, tapaamisten ja elatuksen 
järjestämisestä. Maksuttomia, ei ennakkoil-
moittautumista ellet tarvitse lastenhoitoa. 
Kahvitarjoilu.

TURKU, keskiviikkona 1.3.2017 klo 
17.30-20.00 Vanhempien eron ABC -kurssi, 
Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3. Vetäjinä 
Teija Hallbäck-Vainikka ja varatuomari Anne 
Teuri. Lisätietoja: 040 541 5294, teija.hall-
bäck-vainikka@yvpl.fi.

NOUSIAINEN, torstai 16.3.2017 klo 
17.30-20.00 Vanhempien eron ABC -kurssi, 
Kasvatus- ja perheneuvonta Hermanni, Moi-
siontie 16, Nousiainen.  Vetäjinä Teija Hall-

bäck-Vainikka ja varatuomari Anne Teuri. 
PORVOO Vanhempien eron ABC-ilta ke 

12.4. klo 17.00-19.00 Mannerheiminkatu 
20, 06100 Porvoo, Zentra nuorisotila. Illan 
vetävät Yhden vanhemman Perheiden Liiton 
Uudenmaan aluekoordinaattori Terhi Ra-
peli ja varatuomari Hanna Rahikka. Paikal-
la myös lastenvalvoja. Lisätietoa: 040 186 
3421, terhi.rapeli@yvpl.fi.

TAMPERE, torstai 27.4.2017 klo 17.00-
20.00 Vanhempien eron ABC -kurssi, Tam-
pereen Seudun Vertaiskeskuksella, Musta-
lahdenkatu 19. Vetäjänä Teija Hallbäck-Vai-
nikka. Mukana myös asianajaja/varatuomari  
Elisa Ilmoniemi. Lisätietoja: 040 541 5294, 
teija.hallbäck-vainikka@yvpl.fi.

Muut eroryhmät
OULU Pop Up Eroklinikka 2.3 ja 6.4 klo 

16.00- 18.00 Kumppanuuskeskuksella  Kan-
sankatu 53 Oulu. Katutaso. Käynti Kansanka-
dun puolelta. 2.3.2017 paikalla Vanhempien 
Akatemia, Nuorten Ystävät ry, asianajaja: 
Eeva-Leena Wendelin. 6.4.2017 klo 16.00- 
18.00 paikalla Auta lasta ry / Lapsirikas han-
ke, asianajaja: Jutta Wallén-Leino

OULU  Kysy asianajajalta -tilaisuudet 
Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteessä, 
Kansankatu 53, Kokoustila Tiketti, I krs, tiis-
taisin klo 16-18  21.3.,18.4. ja 16.5. Paikal-
la 18.4. asianajaja Eeva-Leena Wendelin ja 

muina aikoina Jutta Wallén-Leino.  Keskuste-
lemaan  pääsee numerojärjestyksessä. Mak-
suton. Tulethan paikalle klo 16.00 -16.30. 
Tiedustelut: Sonja-neuvonta, puh 050 313 
9308.

Perheaikaa.fi –sivustolla Eron ABC-
chat päivystää joka maanantai klo 10-11 
osoitteessa www.perheaikaa.fi/chatit.  Askar-
ruttaako lapsen asioiden järjestäminen eron 
jälkeen? Mitä yhteishuolto takoittaa? Miten 
elatusapu lasketaan? Kysy anonyymisti Yh-
den Vanhemman Perheiden Liiton ammatti-
laisilta.  

LAHTI Leija-viikonloppuryhmä lastaan 
yksin kasvattaville vanhemmille la-su 18.-
19.3. klo 15-19.  Odotatko lasta yksin? Olet-
ko kasvattanut lastasi alusta asti ilman toista 
vanhempaa? Miten keskustelet lapsen kanssa 
isästä, joka ei ole lapsen elämässä?  Ryhmä 
pidetään Paikkana lapsille sopiva tila Lahden 
keskustasta, ilmoitetaan osallistujille. Ryhmä 
on maksuton ja lastenhoito ja päivällinen jär-
jestetty. Lisätietoa ja ilmoittautuminen: Terhi 
Rapeli, p. 040 186 3421, terhi.rapeli@yvpl.
fi.

PERHEAIKAA.FI -sivustolla: Yhden van-
hemman perheiden vapaamuotoinen kes-
kusteluchat kokoontuu parittomien viikko-
jen tiistaisin,  klo 19.30-21.00. https://www.
perheaikaa.fi/live-chat/.  Tule mukaan nimi-
merkillä tai ilman. Paikalla koulutetut vertai-
sohjaajat. 


