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Isänpäivän alla kohistiin monissa lehdissä kahden helsinkiläisen päiväkodin ”Läheistenpäi-
västä”.
Mielestäni tuo oli päiväkodeilta oikein hieno ajatus ja tapa ottaa huomioon myös ne lapset, 

joilla ei ole isää.
Isän- ja äitienpäivien vietot, samoin kuin erilaiset uskonnolliset juhlapyhät ovat mielestäni 

asioita, joiden viettoon pitäisi panostaa kotona. Jos lapsille haluaa välittää jonkun tietyn tradi-
tion, se on perheasia, ei päiväkodin tai koulun asia. Julkisten laitosten tulee huomioida moni-
muotoiset perheet sekä etniset ja uskonnolliset tai uskonnottomat taustat. 

Sen lisäksi että isän- ja äitienpäivä voi olla tuskallinen muistutus 
puuttuvasta vanhemmasta, se voi olla ikävä kokemus myös sellaisel-
le ydinperheessä elävälle, joiden vanhemmat eivät mahdu Suomisen 
perhemuottiin.

Muistan omalta kouluajalta kuinka joskus ala-asteen loppuvai-
heessa opettajalla oli, sinänsä hieno, ajatus antaa äidille lahjakortti 
äitienpäiväksi. Lahjakortin piti sisältää nuorempien sisarusten hoi-
toa, kotitöitä tms. jonka äiti voisi sitten lunastaa. Koska olin isosisko, 
opettaja oli vakuuttunut, että äitini ilahtuisi suunnattomasti lahjakor-
tista, jolla hoitaisin nuorempaa sisarustani. 

Normaaliperheessä varmaan noin olisikin, mutta meillä minun velvollisuuksiini kuului hoi-
taa pikkusiskoani joka keskiviikkoilta, kun vanhemmat olivat töissä sekä tietysti kaikki muutkin 
ajat, jos äidillä oli ryyppy päällä ja isä lähti ”rentoutumaan” raskaan työviikon jälkeen. Vaihto-
ehtoa etten olisi hoitanut ei siis ollut. 

Luokkakaverini, jolla ei ollut nuorempia sisaruksia, joutui tekemään lahjakortin jolla lupasi 
hoitaa imuroinnin pari kertaa. Ajatus oli taas ihan hieno, mutta ystäväni vastasi heidän kaksi-
onsa siivouksesta täysin, sillä hänen yksinhuoltajaäitinsä teki kolmivuorotyötä ja otti toimeen-
tulon takia vastaan kaikki ylimääräisetkin vuorot. 

Meille kummallekaan nuo asiat eivät olleet sinänsä arkoja ja muistan, miten naureskelim-
me kortteja tehdessämme. Silti, sen verran vaivaannuttava tilanne oli, että muistan sen näin 
neljänkymmenkin vuoden jälkeen. Jollekin toiselle vastaava tilanne olisi voinut olla todella 
surullinen. Kaikkien äidit ja isät eivät todellakaan ole niitä maailman parhaita. 

Nyt on tulossa juhlapyhien suma; toivon päiväkodeilta, kouluilta ja meiltä lasten vanhem-
milta ymmärrystä sille, että aina vaikkapa joulu ei ole iloinen asia. Vaikka meillä jokaisella on 
oikeus omiin traditioihimme ja iloon siitä, että voimme kokoontua yhteen, kannattaa miettiä, 
miten paljon sitä tuo vieraiden lasten kuulleen esiin. 

Susanna Kavonius
Puheenjohtaja
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

Juhlapyhien innovaatiot
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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
Järjestösihteeri Jenni Komsi  
p. 040 774 9660, jarjestosihteeri@yvpl.fi
Länsi-Suomen aluekoordinaattori 
Teija Hallbäck-Vainikka 
Sepänkatu 3, 20700 Turku 
p. 040 541 5294
Pohjois-Suomen aluekoordinaattori 
Suvi Kervinen 
Kansankatu 53, 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: Painotalo Plus Digital 
 Ilmoitushinnat: 2 e/pmm

Muuttuva Perhe aineistot 2018: 
- 1/2018 30.2. 
- 2/2018 24.4. 
- 3/2018 21.8. 
- 4/2018 20.11.

KHO: Vanhemman oikeus saada 
lapsen osoitetiedot turvakiel-
losta huolimatta
Isä oli käräjäoikeuden huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevalla päätöksellä oikeutettu saamaan 
tytärtään koskevia tietoja kaikilta viranomaisilta. 

Maistraatti oli hylännyt isän vaatimuksen saada 
tietoonsa lapsen osoitetiedot ja oli vedonnut 
perustelussaan lapselle tehtyyn turvakieltoon, 
joka oli asetettu käräjäoikeuden päätöksen 
jälkeen. Turvakiellon asettamisen yhteydessä ei 
oltu kuultu isää.

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi isän valituksen 
siltä osin, että pyydetyt osoitetiedot tuli 
luovuttaa. Asian käsittelyssä asiakirjoista ei 
ilmennyt seikkoja, joiden perusteella lapsella 
olisi objektiivisesti perusteltua tai ilmeistä syytä 
epäillä terveytensä tai turvallisuutensa puolesta, 
jos pyydetyt tiedot luovutetaan isälle. Tarkempi 
kuvaus päätöksestä löytyy KHO:n verkkosivuilta.

Lähde Lastensuojelun Keskusliiton Tieto Kentältä 17
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Lapsen näkemys vanhempien erosta: 

Pääni oli täynnä kysymyksiä ja 
sisälläni tunteiden sekamelska
Vanhempani erosivat keväällä vuonna 2001, jolloin 

olin 11-vuotias. Eräänä maaliskuisena iltapäivänä 
nelihenkinen perheemme istuutui keittiönpöydän ym-
pärille. Minä ja pikkusiskoni olimme toivoneet muuttoa 
isompaan asuntoon ja luulimmekin, että meidät oli sen 
takia kutsuttu koolle. Äitimme oli silminnähden mur-
tunut kertoessaan erosta sekä isän tulevasta muutosta 
uuteen asuntoon. Tuntui, että elämäni sirpaloitui. Miksi 
juuri minun vanhempani eroavat? Miten meidän nyt käy? 
Milloin näen isääni? Eikö isä enää pidä minusta? Miksi 
ystävilläni on ehjä perhe, mutta minun rikkoutuu? Kaikki 
tuntui kovin epäreilulta. Mikseivät he vielä voisi yrittää? 
Pääni oli täynnä kysymyksiä ja sisälläni tunteiden seka-
melska. Samaan aikaan olin vihainen vanhemmilleni 
ja syytin myös itseäni tapahtuneesta. Olisinko mahdol-
lisesti voinut estää eron? Olinko tehnyt jotain, joka sai 
heidät eroamaan? Olisin kaivannut enemmän huomiota 
vanhemmiltani eron yhteydessä ja sen jälkeen, mutta en 
näyttänyt sitä. Vetäydyin kuoreeni.

Parin viikon päästä isä muutti. Vanhemmillani oli yh-
teishuoltajuus ja tapasimme isäämme joka toinen viikon-
loppu. Minä ikävöin usein isääni ja aloin purkaa huonoa 
oloa äitiini. Tuolloin olin hyvin vihainen äidilleni, sillä 
pian vanhempieni eron jälkeen hän oli esitellyt uuden 
kumppaninsa ystävänään minulle ja siskolleni. Nopeasti 
kävi ilmi tilanteen oikea laita ja syytin äitiäni kaikesta. 

Tänä päivänä en syytä äitiäni erosta. En kanna kaunaa, 
että hänen uusi kumppaninsa tuli elämäämme. Tiedän, 
että ero on monen asian summa. Lapsena en sitä ymmär-
tänyt vaan tahdoin jonkun, jota syyttää tapahtuneesta. 
Silti joskus toisinaan mietin, millaista elämäni olisi ollut, 
jos vanhempani eivät olisi eronneet. 

Nimimerkki Noora 

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

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

ASIANTUNTIJA 
PALVELUKSESSASI

Elisa Ilmoniemi, 
asianajaja, varatuomari

050 351 7081
elisa.ilmoniemi@roihulaw.fi

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

Asianajotoimisto Roihu Oy
perhevarallisuusoikeus.fi

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

Asianajotoimisto

Terhi ja Pekka Eriksson Ay
Espoon toimipiste:  

Tapiolan keskustorni 10. krs.,  
Tapiontori 1, 02100 Espoo

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

Arkadiankatu 16 B 25, 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

m u u t t u v a  p e r h e  4/2017



5

Kasper – Kasvatus- ja 
perheneuvonta ry on 
julkaissut kaksi kaikille 
avointa verkkopeliä, 
Huonepelin ja Tunnepelin, 
joiden avulla nuoret voivat 
käsitellä vanhempiensa 
eroon liittyviä tunteita. 
Pelit on kehitetty tiiviissä 
yhteistyössä eron 
kokeneiden nuorten kanssa.

 Tunnepelissä käsitellään erosta ai-
heutuvia yleisimpiä tunteita kuten 

suru, ilo, ikävä, helpotus, viha, häm-
mennys ja syyllisyys. Pelissä eron 
kokeneet ja sitä jo käsitelleet nuoret 
kertovat omista kokemuksistaan ku-
vin, sanoin ja videoin. Peli tarjoaa 
nuorille samaistumisen kohteita ja 
vertaistukea, joiden avulla nuori voi 
pohtia ja käsitellä omaa kokemustaan 

vanhempiensa erosta.
Huonepelissä ratkotaan tehtäviä 

ja yritetään selvittää tie ulos pako-
huonepelien tapaan. Tehtävät liit-
tyvät vanhempien eroon ja sen ai-
heuttamiin tunteisiin. Pelissä nuoria 
autetaan löytämään omia henkilö-
kohtaisia voimavaroja, jotka auttavat 
erosta selviämiseen. Peliä voi samalla 
hyödyntää päiväkirjana, johon eroon 
liittyviä ajatuksiaan ja tuntojaan voi 
tallentaa.

 ”Vanhempien ero herätti hyvin 
monenlaisia ja täysin vastakkaisiakin 
tunteita. Oli hienoa olla mukana ke-
hittämässä näiden tunteiden käsittele-
misessä auttavia pelejä. Eron hetki on 
sellainen, jossa kaikki apu on tarpeen 
ja jossa vertaistuella on suuri merkitys 
erosta selviämisessä”, pelien kehittä-
miseen osallistunut Vita, 23, kertoo. 

”Nuorilla ei aina ole sanoja puhua 

vanhempien erosta tai käsitellä eroon 
liittyviä tunteita. Verkkopelien avulla 
näiden tunteiden jäsentäminen ja kä-
sitteleminen on helpompaa. Tuntei-
den käsitteleminen on taas keskeistä 
erosta selviämiseksi. Kokemuksemme 
nuorten eroauttamisesta ovat osoit-
taneet, että nuoret puhuvat erosta 
mielellään, kun siihen on oikea aika 
ja paikka”, sanovat Miia Lehtonen ja 
Minna Jaakkola. 

Pelien suunnittelusta ovat vas-
tanneet Kasperin lasten ja nuorten 
eroauttamisen asiantuntijat Minna 
Jaakkola ja Miia Lehtonen ja niiden 
kehittämiseen on osallistunut yh-
teensä toistakymmentä eri-ikäistä 
nuorta. Pelit on suunniteltu ala- ja 
yläkouluikäisille nuorille ja ne löyty-
vät osoitteesta www.suomenkasper.fi/
tunnepeli ja www.suomenkasper.fi/
huonepeli

Nuorten kanssa kehitetyt 
verkkopelit auttavat vanhempien erotessa
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Lapsen osallisuutta 
ehdotetaan laajennettavaksi 

Lapsen kuuleminen tuomioistui-
messa ei enää vaatisi erityisen paina-
via perusteita. Mikäli lapsi ilmaisee 
olosuhdeselvitystä laadittaessa, että 
haluaa tulla kuulluksi, se on esityk-
sen mukaan merkittävä selvitykseen.  
Lapsi voi myös pyytää tulla kuulluk-
si käräjäoikeudessa vanhempiensa 
kautta tai suoraan käräjäoikeudessa. 

Tuomioistuimelle annetaan mah-
dollisuus käyttää lapsen kuulemiseen 
asiantuntija-avustajaa, joka voi tarvit-
taessa olla oikeudenkäynnissä läsnä 
jo varhaisemmasta vaiheesta alkaen, 
jotta hän voisi perehtyä tilanteeseen, 
tavata lapsen vanhemmat ja valmis-
tautua kuulemiseen. 

Käräjäoikeus tai sosiaalitoimi var-
mistavat, että lapsi tulee kuulluksi 
myös riidattomissa eroissa.  

Vuoroasuminen kirjattaisiin 
lakiin

Lapsen vuoroasuminen ehdote-
taan kirjattavaksi lakiin yhdeksi uu-
deksi lapsen asumisvaihtoehdoksi, 
mikä merkitään Väestörekisteriin.  
Lapsi ei vielä saa toiseen osoitteeseen 
palveluja eikä etuuksia, mutta niille 
kuitenkin luodaan tällä lakiuudistuk-
sella edellytyksiä. Vuoroasuminen 
olisi täytäntöönpanokelpoinen vas-
taavasti kuin tapaamisoikeutta koske-
va päätös.

Kasvatuksessa käytetty ja 
kaikki muukin väkivalta 

kielletään
Huoltajat velvoitetaan suojele-

maan lasta kaikenlaiselta ruumiillisel-
ta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta 
kohtelulta ja hyväksikäytöltä. 10 § 
pykälän mukaan lapsen huoltoa ja 
tapaamisratkaisua tehtäessä on huo-
mioitava 1 § huoltajien velvoitteiden 
toteutuminen.

Kummallekin vanhemmalle 
velvollisuus myötävaikuttaa 
tapaamisoikeuden 
toteutumiseen

Esityksen mukaan vieraannutta-
minen, tapaamissopimuksen/pää-
töksen laiminlyöminen ja lapsen 
manipulointi ja kielteinen vaikutta-
minen toista vanhempaansa vastaan 

kielletään.  Ne ovat seikkoja, jotka 
huomioidaan lapsen huolto- ja tapaa-
mispäätöksen ratkaisussa.   Tuomio-
istuimen päätökseen voitaisiin myös 
asettaa sakon uhka tapaamisoikeu-
den turvaamiseksi.

Edistetään lapsen oikeutta 
ylläpitää muita hänelle 
tärkeitä ihmissuhteita 

Huollon tavoitteita koskeviin sään-
nöksiin lisättäisiin velvollisuus vaalia 
lapselle tärkeitä ihmissuhteita. Van-
hemmat ja lapselle läheinen henkilö 
voisivat myös sopia tapaamisoikeu-
desta tai se voitaisiin vahvistaa tuo-
mioistuimen päätöksellä.  Toisaalta 
suhde voidaan myös katkaista esi-
merkiksi henkilöön, jonka rikoksen 
uhrina lapsi on ollut. 

Oikeudenkäyntien 
nopeuttamiseksi uudistuksia

Tuomioistuimelle säädettäisiin 
velvollisuus käsitellä lapsen huolto- 
ja tapaamiskysymykset joutuisasti 
ja ensimmäinen istunto ilman vii-
vytystä, tietyissä tilanteissa kuuden 
viikon määräajassa. Tuomioistuimen 
sosiaalilautakunnalta pyytämien sel-
vityksien nopeuttamiseksi esitetään 
mahdollisuutta asettaa määräaika ja 
yksilöidä selvitettävät kysymykset. 
Sopimuksen tai päätöksen muuttami-
sen kynnystä tuomioistuimessa koro-
tetaan.

Lisäksi esitetään sosiaalilautakun-
nan toimivallan laajentamista riidat-
tomien työnjakomääräysten ja oheis-
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huoltajuuksien vahvistamiseen. 

Yhden Vanhemman 
Perheiden Liitto vaatii 
perhetuomioistuimia

Liitto vaatii perhetuomioistuinten 
perustamista tai perheoikeuteen kes-
kittyviä tuomioistuin osastoja.  Nykyi-
nen riidan ratkaisutapa, jossa osapuo-
let tuovat esiin toistensa heikkouksia 
ei tue vanhempien yhteistyötä. 

Liitto kannattaa sitä, että huoltajat 
velvoitetaan suojelemaan lasta kai-
kenlaiselta ruumiilliselta ja henkisel-
tä väkivallalta, huonolta kohtelulta 
ja hyväksikäytöltä. Tämä ei kuiten-
kaan saa johtaa siihen, että pitkään 
väkivallan uhrina ollut henkilö saa 
itsekin syytteen siitä, ettei ole tehnyt 
väkivallan harjoittajasta rikosilmoi-
tusta.  Tutkimusten mukaan yksikin 
pahoinpitely voi traumatisoida uhrin 
niin, ettei uhri enää henkisesti kykene 
ilmoituksen tekemisiin.  Liitto on esit-
tänyt § 10 pykälään lisäystä: ”Erityi-
sesti on varmistettava, ettei lapsi tule 
kohtamaan väkivaltaa itseään eikä 
perheenjäsentään kohtaan.

Lisäksi liitto ehdottaa, että kun 
tuomioistuin tekee ratkaisua lap-
sen asumisesta, huoltajuudesta ja 
tapaamisista, se käyttää väkivallan 
uhka-analyysiä arvioidessaan van-
hemman mahdollisuutta käyttää väki-
valtaa puolisoaan ja lastaan kohtaan.

Ilmoitus aiotusta muutosta 
toiselle vanhemmalle kolme 
kuukautta ennen muuttoa 

Kolme kuukautta ei päde henki-
löön, joka pakenee väkivaltaa.  Liiton 
mukaan kolme kuukautta on joissa-
kin muissakin tilanteissa liian pitkä 
aika ennakoida muuttoa. Perusteltuna 
syynä pitää huomioida myös työ- tai 
opiskelupaikan tai työnantajan työ-
pisteen vaihtumista, sillä TE -toimisto 
voi velvoittaa tähän karenssin uhalla. 
Myös omaishoitajana toimiminen toi-
sella paikkakunnalla asuvalle omai-
selle tai lapsen hoitoavun saaminen 
pitää olla perusteita jättää muuttoil-

moitus myöhemmin kuin kolmea 
kuukautta ennen muuttoa.

 

Vastuu 
tapaamiskustannuksista on 
määriteltävä elatusapua 
päätettäessä

Esityksen mukaan tapaamiskus-
tannukset voitaisiin tulevaisuudessa 
määritellä tapaamissopimuksessa 
elatuspäätöksestä irrallaan.  Lapsen 
tapaamiskulut kuitenkin huomioi-
daan jo lapsen elatusapulaskelmassa 
kummankin vanhemman elatusky-
kyä vähentävänä tekijänä: 120 euroa 
ylittävistä tapaamisten matkakulut 
huomioidaan korkeintaan 120 eu-
roa. Lisäksi lopullisesta elatusavus-
ta vähennetään lapsesta aiheutuvia 
peruselinkustannuksia ns. luonapi-
tovähennyksenä. Jos tapaamiskulut 
on jo määrätty elatussopimuksessa, 
tuleeko ne huomioida vielä tapaa-
missopimuksessakin?  On huomi-
oitava myös, ettei lähivanhemmalle 
makseta toimeentulotukea lapsen 
tapaamiskuluihin, vaan ainoastaan 
etävanhemmalle. (http://www.kela.fi/
toimeentulotuki-lapsen-tapaamises-
ta-aiheutuvat-menot) YVPL esittääkin, 
että sen sijaan, että tapaamissopimuk-
seen lisätään matkakulujen maksa-
mista, elatusapulaskelman matkaku-
lujen ylärajaa korotetaan vastaamaan 
todellisia tapaamisten matkakuluja.

Tuetut ja valvotut tapaamiset 
sekä valvotut vaihdot

YVPL esittää, että valvottuihin ta-
paamisiin ja vaihtoihin lisätään mah-
dollisuus päihdetestaukseen. 

Asiantuntija-avustaja 
mahdolliseksi 
myös varsinaisissa 
tuomioistuinkäsittelyihin 

Esityksen mukaan asiantunti-
ja-avustajaa voidaan käyttää vain 
lapsen kuulemiseen tuomioistuin-
käsittelyn aikana. Asiantuntija-avus-
tajan laajempi käyttö kuitenkin ly-
hentäisi tuomioistuinkäsittelyä eikä 
tuomioistuin ehkä tarvitsisikaan esi-
tettyä oikeutta asettaa määräaikoja 
selvitykselle. Asiantuntija-avustaja 
voisi aloittaa selvityksen tekemisen 
jo valmistelevassa käsittelyssä ja työs-
kennellä koko väliaikaismääräyksen 
ajan, jolloin käräjätuomarilla olisi 
käytettävissä oleellista tietoa perheen 
tilanteesta jo viimeistään kolmessa 
kuukaudessa. Menettely ei kuiten-
kaan maksaisi veronmaksajille ny-
kyistä enempää, koska samalla sääs-
tyisi sosiaalitoimen selvitystyö. 

Pitkissä tuomioistuinkiistoissa 
usein kummatkin vanhemmat esittä-
vät väitteitä, joiden mukaan toinen 
vanhempi estää lapsen kehitystä. Vain 
psykologilla on oikeus tehdä varsinai-
sia lapsen kehitysarvioita ja he teke-
vät myös vanhemmuuden arvioin-
teja.  Tuomioistuinsovittelukokeilun 
raportissa (Asiantuntija-avusteisen 
huoltoriitojen tuomioistuinsovittelun 
seurantaryhmän loppuraportti, Selvi-
tyksiä ja ohjeita 12/ 2016, Oikeusmi-
nisteriö) tuli esiin, että nykyiset tuo-
mioistuinsovittelussa mukana olleet 
asiantuntija-avustajat kokivat puuttei-
ta lapsen kasvun ja kehityksen tunte-
muksessaan.  HS

7
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Minna Heikkinen valittiin 
Tampereen 
liittokokouksessa 2017 
liittohallituksen jäseneksi.  
Hän on  Kainuun yksin- 
ja yhteishuoltajat ry:n 
hallituksen jäsen ja 
Totaaliyhärit ry:n hallituksen 
puheenjohtaja. 

Millainen yhden vanhemman 
perhe sinulla on?

Olen vuoroviikkovanhempi kol-
melle kouluikäiselle lapselleni sekä 
pienimmän yksivuotiaan totaaliyhäri. 
Nykyisellään parisuhteessa, joka nos-
taa asioita erilaiseen perspektiiviin.

Mikä lapsissa ilahduttaa? 
Milloin olet ylpeä lapsestasi?

Heidän kekseliäisyytensä, kyky pe-
rustella asioita, kohteliaisuutensa ja 
huomaavaisuutensa. Pienimmän päi-
vittäin opitut taidot hämmästyttävät ja 
ihastuttavat. 

Paljasta paras kasvatusvinkkisi?
Kuuntele lasta ja juttele hänen 

kanssaan.  Me ollaan keskustelemal-
la selvitetty ongelmat ja löydetty rat-
kaisuja.  Lapset ovat tottuneet siihen, 
että ongelman jälkeen istutaan rau-
hassa alas ja etsitään kaikkia tyydyttä-
vä toimiva ratkaisu.  Hämmästyn, kun 
kaikki muut lapset eivät suinkaan tee 
samoin. Kasvatukseni ei ole mennyt 
hukkaan!  

Mikä on vanhemmuuden 
sudenkuoppa?

Täydellisyyteen pyrkiminen mui-
den asettamien paineiden alla. 

Mikä on yhden vanhemman 
perheessä parasta/pahinta?

Saa päättää itse! Eron jälkeen oli 
todella vaikeaa sopia lasten asioista, 
nyt olen oppinut, että saan päättää 
omalla vuorollani niistä hyvin pitkäl-
le itsenäisesti ja nuorimman kohdalla 
täysin itse. Se on myös pahinta - ei 
ole ketään, kenen kanssa kantaa vas-
tuuta ja pallotella asioita.

Ketä vanhempaa ihailet?
Menestyneitä naisia, joita lapset 

kuvailevat hyvinä vanhempina. Esi-
merkiksi Vimman perustaja Marjut 
Rahkola on ennakkoluulottomasti yh-
distänyt suurperheen äitiyden ja me-
nestyvän yrityksen.

Milloin sinulla on omaa aikaa?
En koe kaipaavani sitä. Pienin on 

niin pieni ja koska tiedän, että hän 
on viimeinen ja aika rientää, nautin 
jokaisesta hetkestä hänen kanssaan. 

Miten pystyt sovittamaan työn 
ja perhe-elämän?

Teen ihanan joustavaa työtä, jossa 
etätyö on mahdollista. Saan itse vai-
kuttaa työaikoihini, unelmajobi tässä 
elämänvaiheessa!

Oletko kokenut syrjintää 
perhemuotosi vuoksi?

Byrokraattinen yhteiskunta tekee 
esimerkiksi julkisista maksuista epä-

Minna Heikkinen:

Paras kasvatusvinkkini on

lasta jaK U U N N E L L A 
J U T E L L A hänen kanssaan
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tasa-arvoisia vuoroviikkoiselle etä-
vanhemmalle. Yksin lasta odottaessa-
ni oli joskus hyvin ulkopuolinen olo, 
välillä jopa tunsin oloni kummajai-
seksi. 

Millainen yhdistys Kainuun 
yksin- ja yhteishuoltajat/
Totaaliyksinhuoltajat ry on?

Totaaliyhäreillä on tänä vuonna 
tapahtunut valtavaa kasvua; jäsen-
määrä on nelinkertaistunut. Hallitus 
on ollut mahtava tsemppari ja yhdes-
sätekijä.  Vertaistoiminta on meillä jä-
sentoiminnan ydin. Kainuun yksin- ja 
yhteishuoltajat on antanut valtavasti 
mukavia tapahtumia ja verkostoja ja 
uusia ystäviä paikallisesti. 

Mitä odotat ensi kevään 
toiminnalta?

Odotan uusia ihania ihmisiä ja 
Totaaliyhäreiden hyvän draivin jatku-
van!

Miten olette ratkaisseet 
tiedottamisen? 

Käytämme vain sähköisiä keinoja: 
sähköpostia, nettisivuja ja Facebook 
-sivuja.  FB käytämme eniten. Meil-
lä on sekä avoimet että suljetut sivut 
ja lähes 600 tykkääjää.  Eija Haukka 
on sihteerinä huolehtinut viestinnästä 
aktiivisesti.

Miten käytätte Kajaanin 
perhekeskusta?

Kajaani on edelläkävijä perhekes-
kusuudistuksessa.  Meillä on ollut 
12 vuotta maakuntamalli. Toiminta 
on erilaista kuin muussa Suomessa 
samoin ongelmat.  On jopa vaikea 
ymmärtää, mitä aika oli ennen sitä. 
Mm lastenvalvoja ja perheneuvoja si-
jaitsevat samalla käytävällä ja voivat 
tehdä helposti yhteistyötä. 

Mitä yhdistystoiminta 
merkitsee sinulle?

Haluan parantaa maailmaa. Totaa-
liyhäreissä keskustelemme siitä, että 
usein epäillään vanhempien älyk-
kyyttä.  Meidän tehtävänä on jakaa 
tietoa uusille vanhemmille, mitä on 
odotettavissa.  Saan siitä voimaa siitä, 

että tuemme toisia totaaliyhäreitä. 
Kunnalliset päättäjät pelkäävät 

meitä.  Ehkä se johtuu siitä, että kun-
nallisten päättäjien pitää tietää laa-
jalti kaikesta, ja on pelottavaa, kun 
joku tietää niin paljon jostain yhdestä 
asiasta, kuten järjestöt, jotka tunte-
vat oman kohderyhmänsä tilanteen.  
Politiikkojen pitäisi nähdä järjestöt 
voimavarana ja oppia hyödyntämään 
niitä mm. kuuntelemalla.

Millä sanoilla kehottaisit 
uuden jäsenen liittymään 
toimintaanne?

Verkostoista saa voimaa ja huo-
maa, ettei ole yksin asioiden kanssa. 

Mistä olet onnellinen?
Siitä, että elämä kantaa. 

Mistä haaveilet?
Kesäihmisenä kylmän kesän jäl-

keen ulkomaanmatkasta lasten kans-
sa, kuumasta hiekasta varpaiden alla.

9

Minna Heikkinen on yksivuotiaan vauvan 
totaaliyhäri ja kolmen kouluikäisen 
vuoroviikkovanhempi.

m u u t t u v a  p e r h e 4/2017
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Millainen yhden vanhemman 
yhdistys on Meri-Lapin Yhden 
Vanhemman Perheet ry?

Merla eli Meri-Lapin Yhden Van-
hemman Perheet ry on  toiminut 
pian 16 vuotta. Merlassa on kaiken 
kaikkiaan jäseniä yhteensä noin 70. 
Mukana toiminnassa on noin 25 - 35 
henkilöä. Jäseninä on äitejä ja isiä 
lapsineen. Yhdistys kokoontuu 1-3 
kertaa kuukaudessa olohuoneisiin ja 
erilaisiin tapahtumiin, joissa on as-
kartelua, uimahalli-käyntejä, ulkoi-
lua, pikkujoulut ja halloween -juhlat. 
Aluepäiville ym. retkille on yhdistyk-
sestä  runsaasti osallistujia. 

Olohuoneissa askarrellaan, kes-
kustellaan, suunnitellaan aina uusia 
juttuja. Jokainen olohuone on erilai-
nen. Tällä hetkellä kokoonnumme 
Torniossa Perheiden talolla, paritto-
mien viikkojen keskiviikkoisin klo 
17:30-19:30  ja Keminmaassa kuu-
kauden viimeisenä maanantaina klo 
17:30-19:30  Keminmaan seurakun-
nan vanhapappilan lastenkerhotilas-
sa. Minä,Seija Lamminpää, olen vielä  
tällä hetkellä puheenjohtaja, mutta 
olen jäämässä pois syyskokouksessa.  
Yhdistyksemme tarvitsee uusia halli-
tuksen jäseniä. Tervetuloa mukaan! 
Toimintaan toivomme jäseniä, jotka 
ovat kiinnostuneita ja sitoutuneita yh-
den vanhemman perheiden asioista 
ja vertaistuen antamisesta. 

Milloin yhdistys on perustettu 
ja ketkä olivat perustamassa 
yhdistystä?

Yhdistys on perustettu 8/2001 ja 

rekisteröity 1/2002 eli yhdistys toi-
minut Merilapin alueella pian 16 
vuotta. Yhdistyksen kotipaikka on 
Kemi, mutta yhdistykseen kuuluu 
koko Meri-Lappi, viisi kuntaa Simo, 
Kemi, Keminmaa, Tornio ja Tervola. 
Markku Rautio ja Maarit Tuori pe-
rustivat yhdessä yhdistyksen Kemin 
seurakunnan kanssa. Nykyinen vara-
puheenjohtaja Kaisa Similä oli myös 
perustamiskokouksessa ja hän on vie-
läkin mukana toiminnassa. 

Minkä vuoksi yhden 
vanhemman perheet tarvitsevat 
yhdistystä?

Ero toisesta vanhemmasta on jo-
kaisella erilainen, mutta erittäin tär-
keää on saada ja jakaa vertaistukea 
toisille. Silloin huomaa, että kukaan 
ei jää yksin, vaikka kohtaisi eron ja 
kokisi vaikeita aikoja. Sieltä saa seu-
raa ja ystäviä, hauskaa yhdessä teke-
mistä.

Mikä on tärkeintä 
yhdistystoiminnassa?

Vertaistuen jakaminen ja toisten 
näkeminen, voimaa arjessa jaksami-
seen.

Mitkä ovat yhdistystoiminnan 
sudenkuopat? 

Uusien nuorten jäsenten saaminen 
ja sitoutuminen toimintaan.  Myös 
avustusten saanti on nykyisin vähen-
tynyt.

Mikä on teidän erityinen 
vahvuus?

Periksiantamattomuus, sinnikkyys 
ja yrittämisen halu tehdä yhdistyksen 
jäsenten hyväksi toimintaa. 

Mistä saat voimaa jaksaa 
vapaaehtoistyössä?

Yhdessä yrittämisestä ja toisien ih-
misten tapaamisesta, lasten riemuja 
seuraamisesta! Yksin kukaan ei jaksa.

Millainen on hyvä yhdistyksen 
puheenjohtaja?

Puheenjohtaja luo innostunutta 
henkeä yhdistykseen, kutsuu kokouk-
set koolle, vastaa toiminnan kehittä-
misestä, edustaa yhdistystä, huolehtii 
yhdistyksen työnjaosta, valvoo yh-
teisten päätösten toteutusta ja tukee 
yhdistyksen toimihenkilöiden työtä.

Onko yhden vanhemman 
perheiden tilanne muuttunut 
sinun aikanasi?

Merlan yhdistyksen jäsenet ovat 
varttuneet ja monen jäsenen lapset 
ovat jo aikuistuneet.  Onkin ollut 
kiva seurata lasten kasvua 14 vuo-
den ajan! Muutoksia on tullut paljon 
elatusmaksujen laskemiseen, yhteis-
huoltajuus tuo monelle lähivanhem-
malle ongelmia. Nykyisin riidellään 
enemmän lasten ja vanhempien vel-
vollisuuksista ja oikeuksista. Oikeus 
määrää, miten tapaamisten kanssa 
menetellään. 

Yhden vanhemman perheiden yhdistys valokeilassa

Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry

m u u t t u v a  p e r h e  4/2017
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Minkä asian haluaisit yhden 
vanhemman perheiden 
elämässä muuttaa?

Yhteishuoltajuuden muuttamisen 
yksinhuoltajuuteen. Kriteerit pitäisi 
muuttaa ja kuunnella enemmän elet-
tyä elämää. Yksinhuoltajuuden pitäisi 
saada nopeammin, ettei tulisi noita 
traagisia tapahtumia.  Vaikka yhteis-
huoltajuus muutetaan yksinhuolta-
jaksi, isyys ei muutu mihinkään.

Mikä on hyvin yhden 
vanhemman perheillä?

Saa yksin itse päättää asioista ja 
tekemisistä, eikä tarvii riidellä toisen 

vanhemman kanssa. Silloin huomaa 
kuinka vahva on, kun pärjää elämäs-
tä yksinkin. Tuetut lomat ovat hyviä.  

Mihin liiton pitäisi mielestäsi 
erityisesti paneutua?

Liiton henkilöiden pitäisi tulla 
Meri- Lappiin tutustumaan minkä-
lainen alue ja paikka on, missä yh-
distyksemme toimii. Merla tarvitsee 
kovasti työtä, esittelyä kunnissa ja 
seurakunnissa. 

Seija Lamminpää

Tänä vuonna Merla järjesti 
Halloween –juhlan. 

asianajaja, varatuomari
Liesikuja 4 A, 3. krs,  

01600 Vantaa (Myyrmäki)
puh. 040 727 0202

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

m u u t t u v a  p e r h e 4/2017
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Liiton valokuvakilpai-
lun palkintoreppu 
lähtee Uuteenkau-
punkiin  Merja 
Mäntylle

Lastensuojelujärjestö Yhden Vanhem-
man Perheiden Liitto ry järjesti sosiaa-

lisessa mediassa valokuvakilpailun yhden 
vanhemman perheiden arjesta. Kilpailuun 
taltioitui useilla kymmenillä kuvilla arvok-
kaita hetkiä; arjen hemmottelua, hiusten-
letitysharjoituksia isän tekemänä, eteinen 
kuorrutettuna kengillä… Eli aikuisen silmin 
kuvattua arkea, josta kuitenkin kaikkein ar-
vokkain lapsuus koostuu. 

Liiton järjestämä kuvakilpailu halusi he-
rättää näkemään arvokkaita asioita arjes-
sa, ikuistamaan se juuri sellaisena kuin se 
näyttäytyy. Kilpailun voittajakuvan valitsi 
kansanedustaja Maria Guzeni- n a 
perusteluinaan kuvan seikkai-

luhenkisyys. Kil-
pailun voittajaksi 
tuli Merja Mänty 
Uudestakaupun-
gista.
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Päivien tarkoituksena oli saada 
tietoa Lasten ja perheiden palve-

lu-uudistuksesta (LAPE) ja SOTE-uu-
distuksesta sekä pohtia erityisesti 
järjestöjen roolia ja mukana oloa 
näissä ajankohtaisissa ja tärkeissä 
uudistuksissa. Teemoja avattiin luen-
tojen muodossa ja yhdessä keskus-
tellen. Lisäksi tutustuttiin Jyväskylän 
yliopiston, kasvatustieteen laitoksen 
Eija Sevónin tutkimusryhmän Baby 
Trail- peliin. 

Verkoston järjestöjen työtekijät 

pääsivät kurkistamaan Kaikkien per-
heiden Suomi II-hankkeen arkeen, 
kuulivat hankkeen tuoreimmat kuu-
lumiset ja saivat tavata kollegoitaan 
muista järjestöistä. Kerätyn palautteen 
mukaan päivät olivat antoisat. LAPE 
ja SOTE sulkeiset koettiin tietoa anta-
viksi ja selkeiksi. Kiitosta saivat myös 
hyvä ruoka, ohjattu liikunta, toimivat 
järjestelyt ja aikataulussa pysyminen. 
Parasta oli muiden Momulaisten ta-
paaminen ja yhteiset hetket illallisella 
tai yhdessä liikkuen. Verkoston voi-

mana on mahtava yhteishenki!
”Parasta oli muiden verkoston 

työntekijöiden tapaaminen ja heidän 
ajatusten kuuleminen”

Päivien vetäjät Anna ja Jenni kiit-
tää ja kumartaa. Kivat päivät, ihana 
porukka ja hyvä liukumäki! Ensi ker-
ran risteillään vuonna 2018!

Kaikkien perheiden Suomi – hanke 
II

Jenni ja Anna 

Kaikkien Perheiden Suomi II –hankkeen taustalla ovat järjestöt: Adoptioperheet, Familia, KÄPY -Lapsikuolemaperheet, SIMPUKKA – 
lapsettomien yhdistys, Nuoret Lesket, Suomen Monikkoperheet, Perhehoitoliitto, Sateenkaariperheet, Suomen Uusperheellisten Liitto ja Yhden 
Vanhemman Perheiden Liitto.  

Kaikkien perheiden Suomi II -hankkeen yhdistysten työntekijät verkostoituivat Peurungassa

VIISAAT PÄÄT YHTEEN!
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YHDISTYKSISSÄ TAPAHTUU
HELSINKI
Pääkaupunkiseudun Yksin- ja Yhteis-
huoltajat PÄKSY ry
Pj Eijariina Vartiainen, vartiainen.eija-
riina@gmail.com, puh. 0409347670. 
Jäseneksi liittyminen ja muut jäse-
nasiat, paksyjasenasiat@gmail.com 
Muut yhteys tiedot ja lisätietoja tapah-
tumista Päksyn nettisivuilta www.pak-
sy.net Päksy löytyy myös facebookista 
nimellä ”Päksy ry”
OLOHUONEET
Herttoniemen olohuone kokoontuu  
klo 16-18 osoitteessa Karhutie 11. 
Olohuone järjestetään yhteistyössä 
PÄKSY:n, Pienperheyhdistyksen 
ja Kaapatut Lapset ry:n kanssa. 
Lisätietoja: terhi.rapeli(at)yvpl.fi tai 
040 186 3421.
Oulunkylän olohuone kokoontuu 
parittomien viikkojen tiistaisin klo 17-
19 Oulunkylän kirkolla, Teinintie 10. 
Yhteyshenkilö perhetyön diakoni Terhi 
Lahdensalo: p. 050 365 3987 tai terhi.
lahdensalo@evl.fi. Yhteistyössä Päksy 
ry ja Oulunkylän seurakunta.   
Olohuone monikulttuurisille yhden 
vanhemman perheille tapaa Vallilassa 
joka kuukauden toinen keskiviikko klo 
17.30- 19.30. Lisätietoja vertaisohjaa-
jalta Eijalta:  eija.tuominen@iki.fi.
Tullinpuomin puiston olohuone Man-
nerheimintiellä kokoontuu parillisten 
viikkojen maanantaisin klo 17.30-
19.30. Paikkana Tullinpuomin puisto 
osoitteessa Mannerheimintie 81 A. 
Lisätietoja vertaisohjaajalta Mintulta: 
minttulainen(at)gmail.com.
Sateenkaareva Olkkari tapaa 7.10., 
28.10., 25.11. ja 16.12 klo 15-17 
Pienperheyhdistyksen tiloissa Sörnäi-
sissä osoitteessa Kinaporinkatu 11 A.  
Lisätietoja tapaamisista saat vertaisoh-
jaajalta Sadulta satumustonen@gmail.
com. Yhteistyössä Pienperheyhdistyk-
sen kanssa. 
Totaaliyhäriolkkari kokoontuu kerran 
kuukaudessa lauantaina 23.9., 28.10., 
18.11. ja 16.12 klo 16-18. Paikkana 
Tullinpuomin puisto osoitteessa Man-
nerheimintie 81 A. Lisätietoja vertai-
sohjaajalta Tuijalta p. 040 530 1351. 
Yhteistyössä mukana Totaaliyhärit ry. 
Vuosaaren yhden vanhemman perhei-
den olohuoneen tapaamiset parittomi-
en viikkojen sunnuntaisin  klo 17-19 
Haruspuistossa osoitteessa Meri-Rasti-
lan tori 7. Lisätietoja olohuoneen ver-
taisohjaajalta Minnalta: muuminna(at)
outlook.com. Yhteistyössä Pienper-
heyhdistyksen kanssa.
HUITTINEN
Huittisten olohuone
Yhteyshenkilö ja lisätiedot p. 040 500 
1845 Kirsi
HYVINKÄÄ
Tapaamisia ei tällä hetkellä järjestetä. 
Mikäli sinä olisit kiinnostunut aloit-
tamaan tapaamisten järjestämisen tai 
kaipaat muuten tukea tilanteeseesi voit 
olla yhteydessä Petraan, petra.vantti-
nen@gmail.com 
HÄMEENLINNA
Yhden vanhemman perheet ovat ter-
vetulleita Uusperheellisten iltaan  joka 
on kuukauden  kolmantena  keski-
viikkona klo 17.30-19.00  Malliksessa 
Turuntie  24 A 10.  Lisätietoja 050 356 
5179. 
IISALMI
Yhden vanhemman perheiden ryh-
mä kokoontuu kerran kuukaudessa 
torstaisin eri teemoin Perheentalolla, 
srk-talolla, ulkoillen ym.! Lisätietoa: 
lapsityönohjaaja Riitta Kauhanen 044 
7335227, riitta.kauhanen(at)evl.fi
JANAKKALA/TURENKI
Janakkala/Turenki yhden vanhemman 
perheiden kokoontumiset keväällä 
8.1., 5.2., 5.3., 9.4., 7.5. ja 4.6. klo 

17.30-19.30 perhekeskuksen tiloissa: 
Turengin terveysasema, Tapailanpiha 
13 B, pääovista sisään. Aloitamme 
yhteisellä keittoruokailulla klo 17.30-
18 .00. Lastenhoito järjestetty. Mukana 
illoissa diakoni Päivi Harju ja perhe-
työntekijä Tiina Alakoski, jolta lisätie-
toja p. 044 7656971, tiina.alakoski(at)
evl.fi. Toiminta järjestetään Janakkalan 
seurakunnan ja kunnan yhteistyönä. 
IMATRA
Yhden vanhemman Olkkari kokoontuu 
kuukausittain Monkulttuurinen toimin-
takeskus Kipinässä, Asemäentie 6 B, 
ImatraOlkkariin olet tervetullut yksin 
tai lastesi kanssa ja voit tulla mukaan, 
oletpa yksinhuoltaja, yhteishuoltaja, 
lähivanhempi, etävanhempi, leski tai 
alusta saakka lastesi kanssa yksin oleva 
vanhempi. Lisätietoa: info@imatran-
kipina.com tai puhelimitse: +358 50 
3543 333
JOENSUU
Joensuun seudun yksin- ja yhteishuol-
tajat
ry, pj. Kati Tuononen, 046 680 5140, 
sähköposti: 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 
pääasiassa Kajaanin perheasemalla, 
Koivukoskenkatu 14. Katso tapahtumat 
yhdistyksen facebook-sivulta.
Kajaanin totaaliyksinhuoltajien ver-
taistukiryhmä kokoontuu maanantaisin 
klo 17.30-19.30 Kajaanin perhease-
malla, Koivukoskenkatu 14, Kajaani. 
Varaa lastenhoito edellisen viikon 
keskiviikkona Sonjalta 040 245 1733. 
Yhteistyössä Totaaliyhärit ry:n kanssa.
KANKAANPÄÄ
Kankaanpään yhden vanhemman 
perheiden vertaistukiryhmä kokoon-
tuu joka kuukauden ensimmäisenä 
torstaina klo 17.30-19.00 päiväkoti 
Petäjäisen Mesimarjat-tilassa Lasten-
hoito järjestetty. Kahvitarjoilu, vapaa-
ehtoinen maksu.  Yhteistyössä MLL:n 
Kankaanpään alueyhdistyksen kanssa.  
Lisätietoja:  granholm.nina@gmail.
com, 0404144991.
KAUNIAINEN
Yksinhuoltajien olohuone
Vertaistuellinen lähivanhempien ryhmä 
kokoontuu Avoimessa Perhetoimin-
nassa, Puistokujan päiväkodissa (Thur-
manin puistotie 1). Tervetuloa ilman 
lapsia tai lasten kanssa. Nyyttäri-tarjoi-
luna pientä iltapalaa. Lisätietoja: leena.
saari@evl.fi.
KEMI
Meri-Lapin Yhden Vanhemman Per-
heet ry
Puheenjohtaja Seija Lamminpää,  
puh. 040 846 5093,  
merilapinyvp@gmail.com,  
http://yhdistysmerla.yhdistysavain.fi
Keminmaa  Seurakunnan Vanhapappi-
la/ lastenkerhotila. Lastenhoito järjes-
tetty. Rantatie 26 C 94400 Keminmaa, 
joka kuukauden viimeinen maanantai 
klo 17.30–19.30. vetäjät: Johanna 
puh 046 614 5719 tai Annamari puh 
040 573 2644 
lisätietoja Seija puh 040 8465093
Tornio Perheiden Talolla Osoitteessa 
Putaankatu 2 Kokoontumisajat: Keski-
viikko-iltaisin klo 17.30 -19.30. 18.10, 

15.11 ja 9.12 lauantai Pikkujoulut klo: 
15:30 alkaen     
Kevät 2018 24.1, 21.2, 21.3, 18.4, 
16.5 kesällä ei tapaamisia. Lastenhoito 
järjestetty.          
Lisätietoa; Seija, puh 040 846 5093
KERAVA
Yhden vanhemman perheiden vertais-
tukiryhmä Lisätietoja p. 045 892 5222/ 
Marjo, marjo.mllkerava@gmail.com; 
Liity myös FB-ryhmään: Olkkari Kerava
Yhden vanhemman perheiden oma 
kohtaamispaikka joka kuun viimeinen 
sunnuntai klo 16-18. Tapaaminen 
Killan asukastuvalla osoitteessa Kan-
kurinpolku 2. Lisätietoja mllkerava@
gmail.com tai Facebook: MLL Keravan 
Perhekahvila Päivölänrinne. Järjestä-
jänä MLL. 
KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Yksinhuoltajat ry 
Kysy liitosta 040 541 5294 Teija Hall-
bäck-Vainikka
KOKKOLA
Kokkolan Seudun Yhden Vanhemman 
Perheet ry kokkolayvp@gmail.com, Pj. 
Nanna Jokela, 046 637 4210
Vpj. Pauliina, 050 527 1751, https://
ksyvp-yhdistysavain-fi.directo.fi/,  
Olohuone kerran kuukaudessa sun-
nuntaisin klo 14–16. Paikka: Yhtei-
söklubi Silta, Rantakatu 6 Chydenian 
3. kerros,Hesburgerin yläkerto.Kulku 
hissillä.    
Lisätiedot ja päivämäärätiedustelut:
Olohuoneen ohjaajat, Pauliina, puh 
050 527 1751 tai Nanna, puh 046 637 
4210,                       
nanna.jokela@jippii.fi
Olemme myös Facebookissa Kokkolan 
seudun yhden vanhemman perheet ry 
ja Olkkari Kokkola.
KOTKA
Yhden vanhemman perheiden olohuo-
ne käynnistymässä. Lisätietoja: marin-
tiina@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 
Perheet ry
Yhteyshenkilö: kuopionyhsihteeri(at)
gmail.com,vertaisasioissa puh. 046 
902 6774
Facebook: Kuopion-Seudun-Yh-
den-Vanhemman-Perheet-ry . Ilmoi-
tamme tapahtumista ja ajankohtaisista 
asioista facebook -sivuillamme, käy 
tykkäämässä niin pysyt ajan tasalla!
Kuopion yhden vanhemman olkkari 
kokoontuu keväällä 2018 joka kuu-
kauden ensimmäinen keskiviikko (3.1., 
7.2., 7.3., 4.4., 2.5.) klo 17-19 Kuopi-
on Perheentalolla, tervetuloa!
Kuopion Ero-isät-erossa, kevät 2018 
kokoontumiset Kuopion Perheentalolla 
keskiviikkoisin 17.1., 14.2., 14.3, 
18.4.,16.5. klo 18-20. Lämpimästi 
tervetuloa!
LAHTI
Lahden seudun Yhden Vanhemman 
Perheet ry, Pj Sari Heinonen, puh. 
040 544 2358, puheenjohtaja.lahden-
seudunyvp@gmail.com, Jäsensihteeri: 
Mirkka Kivi, puh: 045 356 2944, 
lahdenseudunyvp@gmail.com, Yh-
distyksen email: lahdenseudunyvp@
gmail.com, Nettisivut: www.neuvokas.
org/sosiaali-ja-terveysalan-yhdistyksia/
lahden-seudun-yhden-vanhem-
man-perheet-ry-lahden-seudun-yharit/, 
Facebook: Lahden seudun Yhden Van-
hemman Perheet ry
LOHJA
Lohjan seudun Yksin- ja Yhteishuol-
tajat ry  
Lohjan olohuone Pj. Piia Karppinen 
piia.karppinen@elisanet.fi, 040 526 

5972. Lohjan olohuone kokoontuu 
Moision päiväkoti 2:ssa avoimen 
päiväkodin tiloissa: 19.12. klo 17.30 
-19.30 osoitteessa Kurjenkatu 12-14. Si-
säänkäynti pihan puolelta, sininen ovi. 
Kahvitarjoilu.
LOIMAA
Loimaan olohuone on tauolla. Yhteys-
tiedot Marjo Rasi puh. 0500203483. 
MIKKELI
Mikkelin seudun yhden vanhemman 
ryhmä jatkaa toimintaansa syys-loka-
kuussa. Kokoontumiset perjantaisin, 
lisätietoa:  
marjo.meriranta@yvpl.fi, 0400 
441 708.
MÄNTSÄLÄ
Kysy terhi.rapeli@yvpl.fi.
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  
Oulun Seudun Yhden Vanhemman 
Perheet ry:n vertaistukea tarjoavat olo-
huoneet syksyllä 2017
Koskelan olohuone, Hyvinvointineuvo-
lan tilat, Tullimiehentie 4. Kokoontuu 
19.12.klo. 17.30 – 19.30. 
Perheolohuone yhden vanhemman 
perheille lapsineen, Mellenius-talo, 
Peltolankaari 18 A. Ryhmä kokoontuu 
17.12. klo. 15.30 – 17.30. Yhteistyössä 
Oulun kaupungin kanssa. 
PORI
Porin seudun yksin- ja yhteishuoltajat 
ry Kysy liitosta 040 541 5294 Teija Hal-
lbäck-Vainikka 
PORVOO
Porvoon Seudun Yksin- ja yhteishuol-
tajat ry, Borgånejdens ensamföräldrar 
rf
Kysy liitosta: p. 040 186 3421, Terhi 
Rapeli
RAISIO
Oma vertaistukiryhmä yhden vanhem-
man pikkulapsiperheille kokoontuu 
joka torstai klo 13.30-15.30, Pappilan 
perhetalossa, Kirkkoherrankuja 2. Ryh-
mä kokoontuu 14.12.2017 asti ja alkaa 
taas kokoontua 11.1.2018. Mukavaa 
yhdessäoloa, uusia ystäviä, välipala.
Lisätiedot: sari.jokinen(at)evl.fi, 044 
716 0391 tai tanja.tulonen(at)raisio.fi, 
044 797 164
RAUMA 
Rauman seudun yksinhuoltajat ja yh-
teishuoltajat ry Kysy liitosta 040 541 
5294 Teija Hallbäck-Vainikka 
YHDEN VANHEMMAN PERHEIDEN 
”OLKKARI” RAUMALLA, KEVÄÄLLÄ 
2018
Vertaistukea ja virkistystä vanhemmille 
NORTAMON PERHEKESKUKSESSA, 
Cafe’ Tassulassa, os. Nortamonkatu 30
JOKA KUUN neljäs maanantai  klo 
17.00- 19.00. 26.2. paikan päällä myös 
Yhden Vanhemman Perheiden liiton 
Teija Hallbäck-Vainikka, joka kertoo 
mm. liitosta ja kesän 2018 tuetuistalo-
mista. Rauman yhteyshenkilö Noora 
p. 040-867 1300 tai nooraepohjola@
gmail.com
RIIHIMÄKI
Riihimäellä Yksin- ja yhteishuoltajien 
Olkkarit ma 18.12. klo 18-19.30. 
Temppelikatu 9 C, kerhohuone. Yh-
teistä ohjelmaa aikuisille, sillä aikaa 
lastenhoito viereisessä tilassa. Lopuksi 
yhteinen iltapala. Ilmoittaudu paria 
päivää ennen Tiinalle, p. 050-3237964 
tai  tiina.heiskanen@evl.fi
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ROVANIEMI
Vertaistukea yhden vanhemman per-
heille Rovaniemellä
Oletko yksinhuoltaja/ yhteishuoltaja/
leski/ uusioperhe tai muuten yksin lap-
sen kanssa elävä. Tule keskustelemaan 
arkea koskettavista asioista kanssam-
me. Lapset voi ottaa mukaan, heille 
on järjestettynä puuhaa paikanpäällä. 
Tarjoamme kahvit/teen/mehua ja pien-
tä purtavaa.
Lisätietoja: Yhden Vanhemman Perhei-
den Liitto ry, puh. 050 342 2185.
SAVONLINNA
Olohuone yhden vanhemman perheil-
le kokoontuu osoitteessa MLL Perhe-
keskus Heikinpohjantie 9. Lisätietoa 
antaa Jaana Valkama, berttana@luuk-
ku.com Tervetuloa mukaan toimintaan!
SEINÄJOKI
Pohjan srk-koti, Väinölänkatu 4B. Las-
tenhoito/nyyttärit. Yhteyshenkilö diako-
ni  seija.saari@evl.fi  050 5706273.
MLL:n perhetalo; Kivirikko, Puskantie 
36 C, Seinäjoki. Lisätiedot:  elina.hei-
namaki@mll.fi 
TAMPERE
Tampereen seudun yksin- ja yhteis-
huoltajat ry, 
Tampereen seudun yksin- ja yhteis-
huoltajat ry Puheenjohtaja: Anneli 
Hangasmäki anneli.hang@gmail.com 
Varapj: Tuula Lahtinen tuulalahtinen@
hotmail.com Sihteeri: Heli Sahari he-
lisahari@yahoo.com Taloudenhoitaja: 
Minna Kautonen minnakautonen@
gmail.com Jäsenvastaava: Jukka Sil-
vennoinen jukka.silvennoinen@yahoo.
com Yhdistyksen puhelinnumero: 0400 
741 972 iltaisin ja viikonloppuisin. 
Yhdistyksen sähköposti: tampereyh@
gmail.com Yhdistyksen nettisivut: tre-
yh.vuodatus.net
TURKU
Turun Seudun Yksinhuoltajat ry
pj. Tarja Mäkelä p.044 358 8599
varapj. Kristiina Forss p. 045 121 7430
turunyh@gmail.com
Kesän ohjelma päivitetään: www.tu-
runseudunyksinhuoltajat.com 
Kaarinan olkkari: Kaarinan olkkari 
SOS-Lapsikylässä 12.1. alkaen paril-
lisina torstaina, jatkuen 15.6. saakka. 
Lisätietoja: www.turunseudunyksin-
huoltajat.com.
TUUSULA
Facebook: Tuusulan yhden vanhem-
man perheen olohuone. Olohuone on 
keskustelun, vertaistuen ja tiedotuksen 
kanava. (suljettu ryhmä)
UUSIKAUPUNKI
Uudessakaupungissa käynnistyy ver-
taistuki- ja virkistysryhmä Yhden van-
hemman perheiden olkkari Sunnuntai-
na 3.9.2017, klo 15.00-17.00, Uuden-
kaupungin MLL:n tiloissa,  Rantakatu 
15. Uudenkaupungin yhteyshenkilö 
Merja, merjamanty@gmail.com
VANTAA
Tikkurilan seurakunta järjestää Torstai-
tupa-nimisen vertaistukiryhmän yhden 
vanhemman perheille ja heidän lap-
silleen. Torstaitupa kokoontuu yleensä 
torstai-iltoina Ilolan seurakuntakodilla, 
Soittajankuja 2, 01390 Vantaa. Klo 
17.30–19.30.Tarkemmat tiedot löyty-
vät Tikkurilan seurakunnan tapahtu-
makalenterista, jossa ilmenee myös 
ne poikkeukset, jolloin Torstaitupa ei 
kokoonnu. http://www.vantaanseura-
kunnat.fi/tikkurilan-seurakunta 
Aikuisilla on mahdollisuus Torstai-
tuvassa keskustella rauhassa omassa 
tilassaan luottamuksellisuuden ja vai-
tioloon sitoutuen. Lapsille lastenohjaa-
jat järjestävät omaa toimintaa. Pientä 
iltapalaa tarjotaan, 2e/perhe (kolikko-
lippaaseen). Toiminnasta vastaa Tikku-
rilan srk diakoniatyö, Meiju Riihelä p 
0405097305.
Rekolan seurakunnan yhden vanhem-

man perheet kokoontuu Asolan seura-
kuntatalolla osoitteessa Asolantie 6 jo-
ka kuukauden toinen torstai klo 17.30. 
Yhteyshenkilö perhetyön diakoni Siru 
Rantanen, p. 050 342 6155.
Vantaankosken seurakunnan YH-olo-
huone kokoontuu perjantaisin klo 
17-20. Vantaanlaakson kerhotila 
pienen ostarin yläkerrassa,Naapurin-
kuja 2. Lisätietoja saa Tuulilta, puh. 
0503589217.
VARKAUS
Facebookissa Varkauden yhden van-
hemman perheet.

MUUT YHDISTYKSET
Eriparivanhemmat ry
Pj. Irina Heiskanen, irina.heiskanen@
eriparivanhemmat.net. Kotisivu: www.
eriparivanhemmat.net  Sähköpos-
ti:epv@eriparivanhemmat.net 
Olohuone 24/7: www.eriparivanhem-
mat.net/keskustelu
Hyvä Erovanhemmuus ry
pj. Vesa Mäki, pj@hyvaerovanhem-
muus.fi, varapj. Pekka Pere,
info@hyvaerovanhemmuus.fi
www.hyvaerovanhemmuus.fi
Kaapatut Lapset ry
Toiminnanjohtaja Tarja Räisänen, tarja.
raisanen@kaapatutlapset.fi, 044 262 
6662. Kansalaistoiminnan ja viestin-
nän suunnittelija 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 Face-
bookista nimellä Kaapatut Lapset ry. 
Voit myös liittyä sähköpostilistallem-
me! 
Totaaliyhärit ry
Totaalisesti yksin lastaan odottaville 
ja/tai kasvattaville vanhemmille. Pj. 
Minna Heikkinen, totaaliyharit@gmail.
com. Kts. myös yhdistyksen kotisivut:  
http://totaaliyharit.wixsite.com/totaaliy-
harit, puh. 040 1488 592
Yhdistys pyrkii toimimaan sekä pai-
kallisella että valtakunnan tasolla. 
Pyrimme tukemaan toisiamme vertai-
sina sekä julkaisemaan tutkittua tietoa 
totaalisesti yksin lastaan huoltavien 
vanhempien arjesta. Jäseniksi voivat 
liittyä kaikki, jotka hyväksyvät yhdis-
tyksen tarkoituksen toimia totaalisten 
yksinhuoltajien äänenä. Jäsenmaksu 
on 20 e/vuosi ja 15 e, jos kuulut jo-
honkin toiseen YVPL:n jäsenjärjestöön, 
kannatusjäsenmaksu on 25 e/vuosi. 
Maksun voi suorittaa tilille Danske 
Bank FI22 8146 9710 1687 08, liität-
hän yhteystietosi mukaan ja saat Muut-
tuva Perhe-lehden.
Vertaisryhmät kokoontuvat tällä 
hetkellä Tampereella, Jyväskylässä 
ja Kajaanissa. Katsothan tarkemmat 
tapaamisajankohdat Totaaliyhärit ry:n 
kotisivuilta http://totaaliyharit.wixsite.
com/totaaliyharit/ajankohtaista 
tai Facebookista https://www.facebook.
com/Totaaliyharit. Lisätietoja myös 
puheenjohtajalta email totaaliyharit@
gmail.com 
Tervetuloa!
Yhden Vanhemman Perheet - OLKKARI 
ry
Pj. Tuula Väisänen puh 045 840 7917, 
tuula.vaisanen1@gmail.com, Jäsenre-
kisteri: yvpjasenrekisteri@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
Nettiolkkari

OLKKARI ry:llä on suljettu keskus-
teluryhmä Facebookissa, jos haluat 
mukaan nettiolkkariin, laita pyyntö 
osoitteeseen
 tuula.vaisanen1@gmail.com niin li-
säämme 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 tukea? Aluekoordinaattori Teija Hall-
bäck-Vainikan tavoitat numerosta 040 541 
5294 virka-aikoina.

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

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

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

JURISTIPÄIVYSTYKSET 
ma klo 9–10 
Karoliina Partanen puh. 050 494 3585 
(Kuopio)
ma klo 10–11 
Elisa Iloniemi puh. 050 351 7081 
(Tampere)
ti klo 13–14.30 
Jani Vuoti puh. 040 750 2621 (OULU)
ti klo 16–18 
Johanna Ojala puh. 010 326 6001 ja 
Kirsi Tarvainen puh. 010 326 6002 
(HELSINKI)
ti klo 18–19 
Anne Teuri puh. (02) 435 1124 (TUR-
KU) 
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 
(HELSINKI)
to klo 16–17 
Leena Kenttämies puh. (019) 779 000 
(RIIHIMÄKI)
to klo 16–18 
Eeva-Leena Wendelin puh. 050 421 
2333 (OULU)
to klo 16–18 
Marja Välilä, p. 040 718 1556, Hanna 
Rahikka, 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 lap-
sia 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 viikon-
loppuisin
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
(03) 346 6958 Tapio
040 527 4157 Tuomo
Kansainvälinen ero
Tukihenkilövastaava, jolta tukihenkilöi-
tä voi tiedustella p. 044 2626 662.
Omille jaloille 
-toiminta auttaa vaikeissa elämäntilan-
teissa olevia heidän talous- ja velkaon-
gelmissaan. 

Toiminta on vapaaehtoistyötä, jossa 
koulutuksen saaneet tukihenkilöt autta-
vat talousvaikeuksissa olevia henkilöitä 
ja opastavat heitä tarvittavien auttamis-
järjestelmien 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:
Anneli Hangasmäki
anneli.hang@gmail.com
Minna Heikkinen 
minsku.haataja@gmail.com
Riikka Kähkönen
riikka.kahkonen@gmail.com
Seija Lamminpää 
seijalamminpaa@gmail.com
Maisa Soukka
maisalle@wippies.fi
Karita Suomi 
karita.suomi@gmail.com
Eija Terävä
paksyolkkarit@gmail.com
Eijariina Vartiainen 
vartiainen.eijariina@gmail.com
Varajäsenet:
Isa Haataja
isa.emilia78@gmail.com
Hanna Holopainen
hanna.holopainen@gmail.com
Katja Kortesluoma
katia.annika@gmail.com
Marita Marttanen
leapekko@gmail.com 
Tarja Mäkelä
tara.3.yh@gmail.com
Maarit Nissilä
maarit.nissila@pp.inet.fi
Susanna Reijonen
msreijonen@gmail.com
Anna-Maija Tikkanen
ami@geography.hu

Jos haluat muutoksia olohuone- ja 
yhdistystietoihin sekä jäsentietoihin, 
ota yhteys 
helja.sairisalo@yvpl.fi

LIITON WWW-SIVUT: www.yvpl.fi
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Heljä
Tarralappu
POISTA Eijariina Vartiainen
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YHDEN VANHEMMAN  

PERHEIDEN LIITTO RY

5001087

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 2018
Kuopio Suomalainen eroseminaari, tiistaisin 

6.2. alkaen klo 17-20. Kesto 11 viikkoa. Ilmoit-
tautumiset Marjo Meriranta, 0400 441 708 tai 
marjo.meriranta@yvpl.fi

Helsinki Lasten erovertaisryhmä 7-12-vuoti-
aille  tapaa to 18.1., 25.1. ja 1.2. klo 17-19 ja 
la 10.2. klo 11-16 Tullinpuomin leikkipuistossa 
Mannerheimintie 81 A. Kyselyt ja ilmoittautu-
minen 20.12. mennessä Terhille: terhi.rapeli@
yvpl.fi tai 040 1863421. Ryhmän järjestää Yh-
den Vanhemman Perheiden Liitto ja Kaapatut 
Lapset ry yhdessä.  Ryhmä on maksuton. 

Kuopio Yhden vanhemman perheiden per-
hevalmennus, ke 21.3. klo 17-19, Kuopion En-
sikotiyhdistys, Haapaniementie 10. Iltaan voi 
osallistua sekä yksin lasta odottava että vasta 
lapsen saanut. Illasta saat tietoa doula- ja tuki-
henkilötoiminnasta, varhaisen vuorovaikutuk-
sen tukemisesta sekä toisen vanhemman puut-
tumiseen liittyvistä asioista ”meidän tarinan” 
kautta. Lisätietoa: marjo.meriranta@yvpl.fi 

Kuopio Eroneuvokahvila,  ke 10.1., 14.2., 
14.3., 11.4., 9.5. Ensikotiyhdistys, Haapanie-
mentie 10. Ei ennakkoilmoittautumista. Meri-
ranta, 0400 441 708, marjo.meriranta@yvpl.fi 

Vanhempien eron ABC –ryhmät ja 
lakineuvontaillat

Askarruttaako mieltäsi tuleva ero vai oletko 
jo eronnut mutta asiat eivät suju? Infoillan ta-
voitteena on antaa perustiedot lapsen huollon, 
tapaamisten ja elatuksen järjestämisestä. Mak-
suttomia, ei ennakkoilmoittautumista ellet tar-
vitse lastenhoitoa. 

Turku  Vanhempien eron ABC-ilta ma 11.12. 
klo 17.30-20. Pikku-Heiska, Sepäkatu 3, Paikal-
la varatuomari Anne Teuri ja aluekoordinaattori 

Teija Hallback-Vainikka. Lisätietoja 040 541 
5294

Oulu Lakineuvontaa erotilanteessa ti 23.1 
klo 16-18 asianajaja Jutta Wallén-Leino,  Kump-
panuuskeskus, Kansankatu 53, kokoustila Tiket-
ti 1krs. Neuvonta on maksutonta ja keskustele-
maan pääsee numerojärjestyksessä. Saavuthan 
tilaisuuteen viimeistään klo.16.30. Tiedustelut: 
Sonja-neuvonta 050 313 9308.

Oulu Lakineuvontaa erotilanteessa ti 13.2.klo 
16-18 asianajaja Eeva–Leena Wendelin Kump-
panuuskeskus, Kansankatu 53, kokoustila Tiket-
ti 1krs. Neuvonta on maksutonta ja keskustele-
maan pääsee numerojärjestyksessä. Saavuthan 
tilaisuuteen viimeistään klo.16.30. Tiedustelut: 
Sonja-neuvonta 050 313 9308.

Turku Vanhempien eron ABC-ilta 
ti 27.2.2018, klo 17.30-20.00, Pikku-Heiska,-
Sepänkatu 3. Paikalla varatuomari Anne Teuri 
ja aluekoordinaattori Teija Hallback-Vainikka.
Lisätietoja: 040 541 5294 .

Nousiainen Vanhempien eron ABC-ilta 
ke 14.3.2018, klo 17.30-20.00, Kasvatus- ja 
perheneuvonta Hermanni, Nummentie 4. Lisä-
tietoja: 040 541 5294 .

Oulu Vanhempien Eron ABC-ilta tiistaina 
20.3.2018 klo.16.30-18.30 Kumppanuuskes-
kuksessa Kansankatu 53, Kokoushuone Ase-
malla 2krs., käynti Vanhantullikadun puolelta. 
Luennoitsijana asianajaja varatuomari Jutta 
Wallén-Leino.  Ennakkoilmoittautuminen osoit-
teeseen suvi.kervinen@yvpl.fi  tai 050 342 
2185   12.3.2018 mennessä.

Lieto Vanhempien eron ABC-il-
ta ma 16.4.2018, klo 17.30-20.00, Toiminta-
keskus Helmi, Prinssinkuja 2. Lisätietoja: 040 
541 5294 Teija Hallback-Vainikka.

Oulu Lakineuvontaa erotilanteessa ti 17.4.klo 
16-18 asianajaja Eeva–Leena Wendelin Kump-
panuuskeskus, Kansankatu 53, kokoustila Tiket-
ti 1krs. Neuvonta on maksutonta ja keskustele-
maan pääsee numerojärjestyksessä. Saavuthan 
tilaisuuteen viimeistään klo.16.30. Tiedustelut: 
Sonja-neuvonta 050 313 9308.

Oulu Lakineuvontaa erotilanteessa ti 15.5 
klo 16-18 asianajaja Jutta Wallén-Leino Kump-
panuuskeskus, Kansankatu 53, kokoustila Tiket-
ti 1krs. Neuvonta on maksutonta ja keskustele-
maan pääsee numerojärjestyksessä. Saavuthan 
tilaisuuteen viimeistään klo 16.30. Tiedustelut: 
Sonja-neuvonta 050 313 9308.

Raisio Vanhempien eron ABC-ilta 
to  17.5.2018, klo 17.30-20.00, Raision per-
heneuvola, Kirkkotie 10. Paikalla varatuomari 
Anne Teuri ja aluekoordinaattori Teija Hall-
back-Vainikka. Lisätietoja: 040 541 5294 .

Turku Vanhempien eron ABC-il-
ta 4.6.2018, klo 17.30-20.00, Pikku-Heiska,-
Sepänkatu 3. Paikalla varatuomari Anne Teuri 
ja aluekoordinaattori Teija Hallback-Vainikka.
Lisätietoja: 040 541 5294 .  

Porvoo Vanhemman eron ABC -illat 23.1., 
20.3. ja 15.5. klo 17-19 Perheneuvolassa, Lin-
nankoskenkatu 32 K, 06100 Porvoo. Paikalla 
Uudenmaan aluekoordinaattori Terhi Rapeli 
yhdessä perheneuvolan psykologin, lastenval-
vojan ja lakimiehen kanssa. Kahvia ja pientä 
purtavaa tarjolla. Lapsille on lastenhoitaja pai-
kalla. Lisätietoja: 040 186 4321

Eron abc -chat joka maanantai 8.1. alkaen 
klo 10-11 osoitteessa www.perheaikaa.fi




