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Lapsiperheiden kotipalvelu lain edellyttämälle tasolle
U

uden sosiaalihuoltolain kotipalvelua koskeva uudistus tuli voimaan vuoden 2015 alusta.
Lain mukaan lapsiperheille on järjestettävä kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen
hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden, synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen
perusteella. Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi vanhempien eroa, perheen jäsenen kuolemaa, kaksosten tai omaisen hoitamista. Kotipalvelua on oltava saatavilla ilman
lastensuojelun asiakkuutta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata oikea-aikainen tuki perheille.
Palvelulla voidaan tukea lasten hyvinvointia ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmien kärjistymistä. Ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten lapsiperheiden kotipalveluun, panostaminen
tuo säästöjä lastensuojelussa, koska palveluiden avulla voitaisiin vähentää raskaampien ja kalliimpien tukitoimien, kuten kodin ulkopuolisten sijoitusten, määrää. Tutkimusten mukaan sijoittaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin onkin myös kansantaloudellisesti tehokasta. Esimerkiksi lastenkotipaikan hinta veronmaksajille
on 110 000 euroa vuodessa kun samalla rahalla saataisiin palkattua
2,5 kodinhoitajaa lapsiperheeseen. Tuskinpa montaa kuukautta perhe edes tarvitsee ympärivuorokautista apua, kun jo saataisiin lapsille
rajat ja koulunkäynti uuteen vauhtiin, koti siivotuksi ja vanhempien
velkasaneeraus käynnistetyksi tai perheen jäsenen mahdollinen sairaus diagnostisoiduksi yms. lapsen sijoituksen taustalla olevaa vastaavaa syytä hoidetuksi. Motivaatiota vanhemmilla kyllä olisi omien
lastensa hoitamiseen, kunhan vaan saataisiin voimia arkeen ja ehkä
jonkinlaisen toivon luomista. Ja kaikki voittavat: lapsi, vanhempi ja veronmaksaja.
Kotipalvelun järjestäminen on ollut kuntien vastuulla, mutta osasta kuntia palvelu on jopa
puuttunut kokonaan tai perheet ovat saaneet vain lastensuojelun perhetyötä, joka on luonteeltaan erilaista kuin yleinen lapsiperheiden kotipalvelu. Kotipalvelun saatavuus ja laatu ovat
olleet riittämättömiä. Kodinhoitajalta on voinut puuttua lastenhoidon osaamista, koska kunnat
ovat keskittyneet lähinnä vanhustyöhön. Kaksikymmentä vuotta sitten keskimäärin yli 8 prosenttia lapsiperheistä sai kotipalveluapua, viime vuosina enää vain yli prosentti. Kuitenkaan
mitään sellaista uudistusta ei ole tapahtunut, että perheet tarvitsisivat nykyisin vähemmän apua
kuin kaksikymmentä vuotta sitten.
Kotipalvelu on tärkeä osa hoivapalveluja etenkin yksinhuoltajille, jotka mm. sairastavat
enemmän kuin parisuhteessa olevat vanhemmat. Lisäksi erityistarpeisten lasten vanhemmat
eroavat useammin kuin muut, joten yhden vanhemman perheissä on muita perheitä enemmän
myös erityistarpeisia lapsia. Kotipalvelua tarvitaankin mahdollistamaan työssäkäyntiä sairaustapauksissa. Yhden vanhemman perheiden työttömyysaste on 18,7 %, mikä on kaksinkertainen
muuhun väestöön nähden. Liiton mukaan perheet tarvitsevat kotipalvelua myös virka-ajan ulkopuolella iltaisin, viikonloppuisin ja öisin. Järjestöt seuraavat tilanteen kehittymistä kunnissa.
Susanna Kavonius
puheenjohtaja
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
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Vanhemmuussuunnitelmasta
erovanhemmuuden askelmerkit
Liitto on toivonut pakollista
erosovittelua siitä asti,
kun se poistettiin vuonna
1989 Avioliittolain
uudistuksen yhteydessä.
Norjan lain mukaan
avioeron myöntäminen
edellyttää vanhempien
osallistumista sovitteluun
kuusi kertaa. Hollannissa
erovanhemmat laativat
vanhemmuussuunnitelman
lapsen arjen järjestämisestä
eron jälkeen. Se on myös
pakollinen osa vanhempien
avioeroa.

Lomake painottaa
lapsen näkökulmaa
Hallituksen kärkihankkeena olevan Lapsiperheiden muutosohjelman
(LAPE) yhteydessä on tuotettu erovanhempia varten Hollannin esimerkin
mukainen
vanhemmuussuunnitelmalomake. Lomakkeen täyttämällä
vanhemmat keskustelevat lapsensa
asioiden järjestämisestä keskenään ja
myös lapsensa kanssa. Lomake ohjaa
vanhempia näkemään sovittavat asiat
lapsen näkökulmasta. Ensimmäisenä
pitää esimerkiksi miettiä, mitkä asiat
tuovat lapselle iloa, mitkä ovat hankalia tai mitä lapsi toivoo vanhemmiltaan. Entä mitä tarpeita hänellä on
koulunkäynnin suhteen? Onko hänellä erityistarpeita. Mitä ne vaativat
vanhemmilta missäkin tilanteessa?
Sen jälkeen vanhemmat tekevät
viisi suunnitelmaa seuraavista aiheista: Kuinka tieto kulkee vanhempien

välillä? Miten lapsen asuminen järjestetään ja kuinka paljon hän viettää
aikaa vanhempiensa luona? Kuinka
huollosta aiheutuneet kustannukset
jakautuvat vanhempien välillä? ja
Miten hoidetaan lapsen kouluasiat?
Lisäksi lomakkeessa on muita kysymyksiä mietittäväksi kuten lapsen
äidinkieleen ja uskontoon liittyvät
asiat. Tämän vanhemmuusneuvottelun ajatellaan myös helpottavan lapsen huolto- ja tapaamissopimuksen ja
elatussopimuksen laatimista lastenvalvojan luona.
Siinä, missä tuomioistuimen etenkin pitkittynyt eroriitaprosessi suorastaan ohjaa vanhemmat näkemään
toisissaan heikkouksia ja kilvoittelemaan ”voittamisesta”, vanhemmuussuunnitelman lähtökohta on lapsilähtöisyys ja vastuulliset, tasaveroiset
huoltajat vaikkakin ainakin jossain
määrin erilaiset. Vanhemmuuden ja
parisuhteen katsotaan olevan erotettavissa toisistaan ja lisäksi rauhanomaista eroa pidetään mahdollisena.
Pakolliseksi eli eron edellytykseksi
suunnitelman laatimista ei kuitenkaan ole kaavailtu.
Varsinaisen lomakkeen pakettiin
liittyy myös informatiivinen johdanto
lapsiperheen erosta sekä lomakkeen
täyttöohje. Lomake on tarkoitettu
vanhempien omatoimisesti keskenään täytettäväksi. Siitä on tarkoituksena tiedottaa myös perheiden palveluissa.
Lomake on FT Vaula Haaviston
kirjoittama Sosiaali- ja terveysministeriön tilauksesta.
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Kommentoi
vanhemmuus
suunnitelmaa
Lomake ei ole vielä välttämättä
lopullinen versio, vaan juuri nyt on
jokaisella mahdollista vaikuttaa sen
sisältöön! Puuttuuko jotain? Onko
joku ilmaisu vanhempia tai lasta
loukkaava? Kerro se nyt palautelinkissä!
Palautelinkki on sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/
54C9AF8E125F7DA7.par
Vanhemmuussuunnitelma ja sen
käyttöohjesivut ovat vapaasti ladattavissa tältä Sosiaali- ja terveysministeriön sivulta:
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ensimmainen-suomenkielinen-vanhemmuussuunnitelma-julkaistu.

Esimerkkejä
vanhemmuus
suunnitelman
kysymyksistä:
Vanhemmuussuunnitelma
• Mitä lapsemme tarvitsee?
• Millaiset asiat ovat lapselle tärkeitä
ja tuottavat hänelle iloa?
• Millaiset asiat ovat hänelle hankalia?
• Mitä lapsi toivoisi teiltä vanhemmilta?
• Mikä on sisarussuhteiden merkitys
lapselle ja miten ne tulisi huomioida?
• Millaisia tarpeita lapsella on koulunkäynnin tai päiväkodin suhteen?
• Onko lapsella fyysisiä tai psyykkisiä erityistarpeita?

4

• Millaisia asioita lapsi tekee toisen
vanhemman kanssa, entä toisen?
Onko asioita, joihin hän tarvitsee
erityisesti jompaakumpaa vanhempaansa?
m u u t t u v a p e r h e 1/2018

• Millaiset asiat ovat lapselle tärkeitä
erotilanteessa tai eron jälkeen?
• Millaisia tarpeita lapsella on harrastusten tai ystävyyssuhteiden
osalta?

Kysymyksiä tiedonkulusta ja
yhteydenpidosta:
• Millaiset päätökset vaativat meiltä
yhteistä keskustelua?
• Mistä asioista vanhempi voi päättää yksin?

lemmat?
• Miten haluamme, että mahdolliset uudet kumppanimme esitellään
lapsillemme?

Kysymyksiä
asumisjärjestelyistä ja
vanhempien luona vietetystä
ajasta:
• Minkä verran aikaa kukin lapsi
viettää kummankin vanhemman
kanssa?

• Miten aiomme käyttäytyä ja puhua
tilanteissa, joissa lapset näkevät
meidät yhdessä? Miten voimme
osoittaa heille, että teemme yhteistyötä, jotta heidän olisi hyvä olla?

• Minkä ikäisenä vauva tai taapero
aloittaa yön yli kestävät tapaamiset?

• Miten välitämme toisillemme tärkeää tietoa esimerkiksi päiväkodista, koulusta tai terveydenhuollosta?

• Miten lapsi viettää kesälomansa
vanhempien luona?

• Tarvitsemmeko säännöllisiä tapaamisia, joissa voimme keskustella lapsiimme liittyvistä asioista ja
vanhemmuuden käytännöistä?
• Mihin aikaan on sopivaa soittaa
toiselle ja mihin aikaan ei? Mitkä
muut yhteydenpitovälineet ovat
meille sopivia?
• Miten pidämme yhteyttä lapseen
silloin kun hän on toisen vanhemman luona?
• Miten ratkomme erimielisyyksiä?
Miten voimme rauhoittaa itseämme ja toisiamme jos keskustelut
kiihtyvät?
• Miten varmistamme, että lapset
saavat sanoa sanottavansa uusista
järjestelyistä?
• Miten sovimme puhuvamme lapsille toisesta vanhemmasta?
• Miten toimimme mahdollisissa
poikkeus- tai hätätilanteissa?
• Kuinka varmistamme, että lapsillamme säilyy yhteys tärkeisiin sukulaisiin ja ystäviin – myös entisen
puolison puolelle?
• Kuinka tiedotamme toiselle, jos
lapsella on jokin hätänä tai jos hänellä on ongelmia?
• Mitä tapahtuu, jos toinen meistä
sairastuu tai kuolee? Mitä jos mo-

• Minkä ikäisenä lapsi voi matkustaa
yksin toisen vanhemman luokse?

• Millaisin keinoin pidämme yllä
lapsen ja toisaalla asuvan vanhemman välistä yhteyttä?
• Miten hoidamme lapsen kuljetukset kotien välillä? Entä miten vaihtotilanteet?
• Kuka pitää huolta lapsen vaatteista?
• Mitkä vaatteet/tavarat/lelut kulkevat kotien välillä?
• Miten huolehdimme lapsen kuljetuksista harrastuksiin ja harrastuksissa tarvittavista varusteista?
• Miten tilapäinen lastenhoito järjestetään?

Kysymyksiä taloudellisen
vastuun jakamisesta:
• Kuinka jaamme päivittäiset kulut,
kuten vaatteet ja muut henkilökohtaiset tarvikkeet, harrastusmaksut,
puhelinlaskut, koulukirjat, koulumatkat, vakuutusmaksut yms.?
• Entä miten jaamme suuremmat
kertahankinnat kuten harrastusvälineet, soittimet, tietokoneet, puhelimet yms.?
• Miten tapaamisista aiheutuvat kulut jakautuvat välillämme?
• Maksammeko lapsille viikkorahaa
– onko eri kodeissa eri säännöt tä-

män osalta?
• Miten menettelemme, jos ilmaantuu odottamattomia kuluja?
• Mitä teemme, jos jommankumman
tai molempien taloudellinen tilanne muuttuu olennaisesti?

koulun/päiväkodin juhliin ja muihin tilaisuuksiin?
• Miten kerromme lapsemme opettajille tai hoitajille eron tuomista
muutoksista lapsen elämään?

Muita kysymyksiä:
Koulunkäyntiin ja päiväkotiin
liittyviä kysymyksiä:
• Miten haluamme tulevaisuudessa
neuvotella lastemme kouluasioista,
kuten koulun tai erikoisluokan valinnasta tai erityistuen tarpeista?
• Miten pidämme yhteyttä kouluun/
päiväkotiin: molemmat erikseen
vai vain toinen meistä, joka informoi sitten toista vanhempaa? Hankimmeko molemmille Wilma -tunnukset?
• Osallistummeko molemmat koulun/päiväkodin vanhempainiltoihin
vai vain toinen meistä?
• Entä osallistummeko kumpikin

• Miten toimimme lääkärikäyntien
suhteen – kuka vie lapsen lääkäriin?
• Onko lapsella terveydellisiä ongelmia tai muita hyvinvointiin liittyviä
kysymyksiä, joihin meidän on mietittävä toimintatavat?
• Onko lapsellamme esimerkiksi
taiteisiin tai urheiluun liittyviä erityistaipumuksia tai harrastuksia,
joiden tukemisesta haluamme neuvotella?

puhuu toisen vanhemman, mitä
toisen kanssa; entä minkä kielistä
koulua tai päiväkotia hän käy?
• Onko perheessämme eri kulttuureihin liittyviä asioita, joiden
kunnioittamisesta haluamme keskustella, esimerkiksi lapsen ruokavalio?
• Onko lapsillamme lemmikkejä,
joiden hoitoon tarvitaan uusia järjestelyjä?
Ote sosiaali- ja terveysministeriön
ensimmäisestä Vanhemmuussuunitelmasta, joka on ladattavissa stm.fi -sivuilta.

• Mitä haluamme sopia lapsen uskonnollisesta kasvatuksesta?
• Miten toimimme lapsen äidinkielen kanssa – mitä kieltä lapsi
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Kokemuksia kotipalvelusta vuodelta 2017
Liiton kyselyn mukaan
ainoastaan 21 % yhden
vanhemman perheistä oli
saanut kotiapua, 79 %
ei ollut saanut. Joka
kolmas vastasi avoimeen
kysymykseen ”Mitä
kielteisestä päätöksestä
seurasi?” Vastaajista 9 %
ilmoitti kielteisen päätöksen
johtaneen uupumukseen
tai mielenterveysongelmiin.
(YVPL:n huhtikuussa
2017 laadittu asiakas- ja
jäsenkysely)

M

6

inun omakohtaisesta kokemuksesta kotiavun saaminen on
vaikeaa, jos ei arvioida olevan lastensuojelun tuen tarvetta eikä sen
piiristä saatavia tukitoimia. Tilapäinen ennalta-ehkäisevä kotipalvelu,
jossa on palveluseteli ja käyntikertakohtainen omavastuu, jota myönnetään määräaikaisena ja ”nihkeästi”
eikä sitä ole saatavana palvelutarpeen mukaisena vaan rajattuna klo
7-22 välille. Kun on oma toimenpide/leikkausaika ei tämän palvelun
kautta ole järjestynyt edelleenkään
toimivaa ja perhettä tukevaa keinoa
auttaa (vanhemman sairausperuste). Jos perheen lapsella on erityisen
tuen tarvetta ja tarvetta esimerkiksi
vanhemman työajan mahdollistamiseen ei siihenkään saa hoitavan tahon määrittämää apua/kotipalvelua
ja vammaispalvelu hylkää, kun ei
ole vammaispalvelulain mukaiseen
apuun oikeutta. Erittäin vaikeaksi on
tehty tämä avun saaminen. Perhetyötä nykyisin kyllä oikein tarjotaan
perheeseen, joka on siis eri asia.
Perhetyöntekijä kartoittaa asioita ja
yrittää olla ”tukena” esimerkiksi yh-

m u u t t u v a p e r h e 1/2018

teistyöverkostojen kanssa tai auttaa
hakemusten täyttämisessä (hakemusten, joista tulee hylkäävät päätökset)

S

airauteni vuoksi tuskin pysyin
pystyssä, vaikeuksia laittaa ruokaa
tai vaihtaa vaippa 2- ja 5-vuotiaille,
mutta kotipalvelua en saanut, koska
tarttuva sairaus. Lastensuojelun sijoitusta on sen sijaan ehdotettu.

L

ääkäri kielsi minua siivoamasta
vaikean käsiallergian vuoksi. Kotipalvelua en kuitenkaan saanut. Tilanne johti siivottomuuteen.

E

dullista tilapäistä lastenhoitoa (Mll
tai muu taho) ei järjesty etenkään
lasten koulun lomien ajalle (syys,
talvi, kevät, kesälomat) silloin, kun
lapset eivät pärjää keskenään, vaikka kotipalvelun kielteisessä päätöksessä sitä kehotetaankin hakemaan.
Ja näistä asioista on jo useamman
vuoden ajalta kokemusta siitä, miten
asiat ei toimi.

E

i meillä välttämättä kaikissa tapauksissa toimi tämä systeemi,
olen kuullut ehdotettavan väliaikaista
huostaanottoa lapselle, jos äidillä on
ollut sairautta.

M

eidän perheen kohdalla toimi hyvin viime syksynä ilman
lastensuojeluasiakkuutta. Sosiaalitoimiston työntekijä sanoi: ”En näe
syytä lastensuojeluasiakkaalle.” Olin
tosi heikossa kunnossa sydämen vajaatoiminnan takia. Torstaina soitin
sosiaalitoimistoon. Meille tuli perjantaiaamuna kaupungin työntekijä
kotitöitä tekemään sekä tiistaina. Ja

syys-marraskuussa meillä kävi työntekijä ostopalveluna 4h/viikko. Siinä
oli pieni omavastuu. Ja jatkui sitten
helmikuun loppuun. Olin saanut aivoinfarktikohtauksen lokakuussa.
Sairaalan ajan meillä oli lastensuojeluasiakkuus (5vrk) lapseni oli kaupungin järjestämässä tukiperheessä.

H

yvä kokemus! Sama yritys reilun vuoden ajan, kaksi eri työntekijää. Kehitettävää - jos olet ainoa
vanhempi, eikä lapsi(/lapset) nuku
öitään - ei vanhempikaan nuku ja
sitä kotipalvelua pitää saada... varsinkaan, kun ei ole niitä tukiverkkoja, mummoja, sukulaisia naapurissa,
jotka hoitaisivat.
YVPLn jäsen- ja asiakaskysely 2017

Asianajotoimisto

Asianaiset
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

Psykoterapeutti
keskustelee kanssasi
Psykoterapeutti, ryhmäpsyko
terapeutti (ET), VTM Helena
Niemi keskustelee kans
sasi parittomien viikkojen
maanantaisin klo 11-13
puhelin: 0400 965 416

Maakuntien on huolehdittava riittävästä kotipalvelusta
Maakuntavaalit
ovat näillä näkymin
lokakuussa 2018. Yhden
Vanhemman Perheiden
Liiton vaaliteemana on
lapsiperheiden yleinen
kotipalvelu. Lapsiperheet
tarvitsevat kaikille
avoimia, leimaamattomia
ennaltaehkäiseviä
tukipalveluja.
Palvelunkäyttäjiä pitää
kuunnella riittävästi
palvelujen kehittämistyössä.
Kaikissa maakunnissa
tulee olla yhtä tasokkaita
palveluita. Maakuntien pitää
noudattaa lapsiperheiden
palveluja sääteleviä lakeja.
Lain rikkomukset pitää
sanktioida.

V

anhemmille
pitää
järjestää
1.1.2015 alkaen lakisääteinen
subjektiivinen oikeus kotipalveluun
eikä sen käyttöä pidä rajata esimerkiksi vain toimeentulotukiasiakkaisiin.
Lapsiperheiden kotipalvelua pitää
olla tarjolla riittävästi ja sitä pitää saada oikea-aikaisesti, viimeistään kol-

men päivän kuluessa yhteydenotosta.
Lapsen tai vanhemman sairastuessa pitää saada ympärivuorokautista
kotipalvelua. Näitä palveluja pitää
saada ilman lastensuojeluasiakkuutta. Toisaalta lastensuojeluasiakkuus
ei myöskään saa estää palvelujen
saantia. Riittävät kotipalvelut estävät
vanhemman ylettömän uupumuksen
ja ovat ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, joka on halvempaa kuin
korjaava lastensuojelu.

Lapsiperheiden
palvelut kummallekin
vanhemmalle myös
eron jälkeen
Tukea tarvitseville vanhemmille
tulee olla myös tarjolla riittävästi tukiperheitä, joihin lapset voivat tulla
viikonlopuiksi tai loma-aikoinaan.
Myös tuetuilla lomilla pitää olla riittävästi lastenhoitopalveluja, jotta uupuneet huoltajat saavat loman aikana
riittävästi lepoa. Lapsiperheiden palvelut pitää järjestää lapsikohtaisesti
kummallekin vanhemmalle olivat
nämä eronneet tai eivät. Huoltokiistaa käyvillä perheillä pitää olla oikeus
lastensuojelupalveluihin.

Rahoittajien saamat
valtionosuudet
ohjaavat palveluja
Lastensuojelun
kuntien
valtionosuusjärjestelmä uudistettiin, niin
ettei sitä 1.1.2013 alkaen enää lasketa pelkästään kodin ulkopuolisten
sijoitusten perusteella, vaan lasten
osuudella kuntien väestöstä. Liiton
mukaan valtionosuus pitää laskea
sosiaalityöntekijöiden laatimien lastensuojelun
asiakassuunnitelmien
perusteella.
Liiton edustajat ovat keskustelleet
em. aiheista poliittisten puolueiden
kanssa tavoitteena saada nämä vaatimukset mahdollisimman monen puolueen vaaliohjelmaan. HS

Asianajotoimisto
Hyvärinen & Pääkkö Oy
Puijonkatu 19 A, 5. krs,
70100 Kuopio
Puh. (017) 266 0400
toimisto@hyvarinen-paakko.fi
www.hyvarinen-paakko.fi

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

m u u t t u v a p e r h e 1/2018

7

Uuden liittohallituksen jäsenen muotokuva

Hanna Holopainen:

Jokainen lapsi

ansaitsee tulla

NÄHDYKSI!
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Tampereen liittokokous
valitsi keväällä 2017
Hanna Holopaisen
liittohallituksen
varajäseneksi.

Millainen yhden vanhemman
perhe sinulla on?
Tällä hetkellä perheeseeni kuuluu
eskaria käyvä poika ja uutena tulokkaana aviomies. Vielä tässä vaiheessa
kuitenkin suurin osa lapsen kasvatusvastuusta on minulla, joten pidän
itseäni edelleen yksinhuoltajana. Se
status ei mielestäni nopeasti häivy
edes avioliiton myötä, varsinkaan, jos
miehellä ei ole omia lapsia.

eskariuhma on selkeästi päällä.

Mitä lapsesi on opettanut
sinulle?

Ketä vanhempaa ihailet?

Lapseni on opettanut minulle hetkessä elämisen taidon ja sen, millaista on oikeasti keskittyä toiseen ihmiseen.

Ihailen erästä kaksi lasta yksinhuoltajana kasvattanutta naista vielä
pohjoisempaa. Hän näkee lapsen itsenään ja pyrkii kehittämään sitä taitoa. Jokainen lapsi mielestäni ansaitsee tulla nähdyksi.

Mikä on mielestäsi
vanhemmuuden pahin
sudenkuoppa?
Vanhemmuuden pahin sudenkuoppa on mielestäni vanhemman
omat käsittelemättömät tunteet. Toisaalta yksinhuoltajalla on myös yksinäisyys, vaikkei sitä ehkä haluta aina
ääneen sanoa.

Mikä lapsessasi saa sinut
tuntemaan erityistä ylpeyttä?

Paljasta paras kasvatusvinkkisi!

Minun poikani on erityisen lahjakas piirtäjä ja tarkka havainnoija. Iloinen veikko pohjimmiltaan, vaikka nyt

Anna lapsen olla lapsi, anna lapselle tilaa. Tätä pyrin noudattamaan,
vaikka rajojakin meillä riittää.
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Milloin sinulla on omaa aikaa?
Minun oma aikani on pienissä
asioissa, vaikkapa rautakauppareissu,
jonka teen kävelemällä. Tai musiikin
kuuntelu. Tykkään touhuta.

Miten osasit hakeutua Oulun
Seudun Yhden Vanhemman
Perheisiin?
Olin jo ennen Ouluun muuttoa ollut perustamassa Yhden vanhemman
perheiden yhdistystä Rovaniemellä.
Pikku hiljaa, omien voimavarojen
mukaan olen ryhtynyt yhä aktiivisemmaksi OSYVP ry:ssä. Oulun yhdistyksen vahvuus on jo vakiintunut
toiminta ja uskolliset jäsenet. Minun
perheelleni yhdistystoiminta antaa

Hanna Holopaisen poika on iloinen veikko pohjimmiltaan, vaikka elääkin eskariuhmaa parhaillaan

tällä hetkellä mahdollisuuden tavata
muita perheitä ja jopa minulle taloushallinnon opiskelijana harjoitella
opintoalaani käytännössä. Olenhan
järjestön taloudenhoitaja tällä hetkellä.

teemat ovat samoja kuin paikallistasolla, mutta laajempia ja enemmän
ulospäin.

Onko liittohallituksen toiminta sellaista kuin ajattelit
etukäteen?

Mielestäni yhden vanhemman perheiden pitäisi saada enemmän tukea.
Itse olen ollut monta vuotta totaaliyksinhuoltaja ja juuri yksinäisyys ja
avun ripottaisuus on tehnyt elämästä

Liittohallituksen toiminnassa ei ole
mielestäni tullut mitään yllätyksiä,

Mikä lapsiperheiden palveluissa
pitäisi parantaa ensimmäisenä?

joskus surullista. Siksi antaisinkin yhden vanhemman perheelle neuvon,
että juuri itselle sopivaa apua ja tukea kannattaa kysyä, vaikka se joskus
hankalalta tuntuisikin. Myös työn ja
kotielämän yhdistämiseen pitäisi olla
enemmän keinoja, nyt niitä näytetään
paremminkin huononnettavan valtakunnanlaajuisesti.
HS
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LYHYESTI•LYHYESTI•LYHYESTI
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Puhutaan erosta -il at
Parisuhteen päättyminen tuo monenlaisia muutoksia
elämään. Puhutaan erosta -illoissa saat luotettavaa tietoa
ja pääset keskustelemaan eroon liittyvistä teemoista asiantuntijoiden johdolla. Illat on tarkoitettu eronneille ja eroa
harkitseville sekä asiasta kiinnostuneille ammattilaisille ja
opiskelijoille. Illat ovat maksuttomia ja niissä on lastenhoito. Yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton eroasiantuntijaverkoston järjestöt, kunnan perhepalvelut ja pääkaupunkiseudun Lape-hanke.

Kirkkonummi
13.2. Lapsi tarvitsee molempia vanhempia myös eron
jälkeen (Ensi- ja turvakotien liitto)
27.2. Mistä erossa sovitaan? Vanhempien eron ABC
(YVPL)
13.3. Isyys ja ero (Miessakit)
27.3. Päihteiden erottamat (Sininauhaliitto ja Miessakit)
10.4. Lasten ja nuorten tukeminen vanhempien erotessa (Kasper -Kasvatus ja perheneuvonta ry)
Paikka ja aika: Asukaspuisto Kannonkolo, Munkinkuja
4, klo 18-19.30
Kahvitarjoilu. Mahdollisuus maksuttomaan lastenhoitoon, johon ilmoittautuminen edellisen viikon maanantaihin mennessä: HYPERLINK "mailto:petra.korkiakoski@
kirkkonummi.fi" petra.korkiakoski@kirkkonummi.fi.

Liiton toimistosihteeri Julia
A

loitin työt marraskuussa Yhden Vanhemman
Perheiden Liitossa toimistosihteerinä Helsingin toimistossa. Koulutukseltani olen tradenomi.
Olen myös suorittanut mindfulnessin ja taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajan koulutukset.
Vapaa-aikana joogaan, maalaan ja soitan kitaraa.
Siirryin liiton tehtäviin asianajotoimistosta, jossa
työskentelin samantapaisten työtehtävien parissa.
Työskenteleminen asianajotoimistossa antoi hyvät
valmiudet toimia näissä tehtävissä, mutta vastaan
tulee varmasti myös uusia asioita. Tuntuu hyvältä
olla täällä, koska haluan jollain tavalla olla mukana
parantamassa yhden perheiden vanhempien arkea.
Olen saanut tavata upeita ihmisiä, jotka työskentelevät Yhden Vanhemman Perheiden Liitossa sekä
ihania vapaaehtoisia. Heistä kyllä näkee, että he
työskentelevät oikeassa paikassa ja nauttivat siitä
mitä tekevät. Odotan innolla uusia haasteita ja antoisaa yhteistyötä kollegoiden kanssa!

TULOSSA:
Valtakunnallinen risteily HelsinkiTallinna-Helsinki 7.-8.4.2018
Seuraa ilmoittelua liiton kotisivuilla:
www.yvpl.fi

Vantaa
7.3. Mistä erossa sovitaan? Vanhempien eron ABC
(YVPL)
21.3. Lapsi tarvitsee molempia vanhempia myös eron
jälkeen (Ensi- ja turvakotien Liitto)
11.4. Päihteiden erottamat (Sininauhaliitto ja Miessakit)
25.4. Lasten ja nuorten tukeminen vanhempien erotessa (Kasper -Kasvatus- ja perheneuvonta ry)
16.5. Isyys ja ero (Miessakit)
Paikka ja aika: Aurinkokivenkuja 1. klo 18-19.30. Mahdollisuus maksuttomaan lastenhoitoon, tulkkaukseen ja
keittopäivälliseen. Ruokailu on klo 17-18. Ilmoitathan
kaksi viikkoa ennen tapahtumaa hoidettavien lasten lukumäärän ja iän, ruokailijoiden määrän ja allergiat sekä
tulkkauskielen Vantaan perheneuvolan sihteerille: HYPERLINK "mailto:jaana.kontola@vantaa.fi" jaana.kontola@vantaa.fi tai p. 043 826 7280.
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Elatustuki ja elatusapu ovat
sidoksissa ja nousivat vuoden
alusta 0,57 %

E

latusavun korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun
lain nojalla vahvistettuja elatusapuja niiden
vahvistamispäivämäärästä riippumatta. Elatusvelvollisen tulee maksaa 0,57 prosentilla
korotettua elatusapua tammikuusta alkaen.
Täysimääräinen elatustuki on 1.1.2018
alkaen 156,39 euroa lapsesta kuukaudessa.
Kela muuttaa maksussa olevia elatustukia
automaattisesti.
Helsingissä elatusapuja koskevia merkintöjä annetaan Perheoikeudellisissa
asioissa osoitteessa Vironkatu 2, 4. kerros.

YVPL:n li ttokokous Vanhempien eron kokeneiden alle
lauantaina
kouluikäisten vertaisryhmän ohjaaja19. toukokuuta 2017 koulutus verkossa 12.3. alkaen
klo 12.00 Helsingissä
Liittokokous vahvistaa tilinpäätöksen 2017 ja toimintasuunnitelman ja
tulo- ja menoarvion 2019. Lisäksi kokous valitsee myös liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Vain liiton
jäsenyhdistys voi asettaa ehdokkaita,
joten ehdokkaalla pitää olla mukanaan jäsenyhdistyksen valtakirja
Jäsenyhdistyksen äänimäärä riippuu yhdistyksen henkilöjäsenten
lukumäärästä 31.12.2017. Jäsenyhdistykset ovat saaneet liiton jäsenmaksulomakkeen, jolla voi maksaa
jäsenmaksun liitolle 30.4. mennessä.
Kokousedustajalla tulee olla myös
valtakirja jäsenyhdistykseltä. Ilmoittaudu liittokokoukseen 4.5. mennessä: teija.hallback-vainikka@yvpl.fi.
Ilmoita nimesi, jäsenyhdistyksesi ja
myös lastenhoitotarpeesi.

Tilli Toukka on vertaisryhmämalli 4-6 -vuotiaille lapsille,
joiden vanhemmat ovat eronneet tai eroamassa. Ohjaaja
koulutuksessa saat paitsi pätevyyden ohjata Tilli Toukka
-ryhmiä, myös Tilli Toukan työkalut kaikkien lasten tunneja vuorovaikutustaitojen tueksi. Koulutus tarkoitettu
ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla
työskenteleville.
Vanhempien ero tai parisuhdekriisi huolestuttaa lasta. Vanhempien tunteiden käydessä kuumina jää lapsi helposti yksin omien tunteidensa kanssa. Tilli Toukka -vertaisryhmissä lapsen tunteita käsitellään leikin ja taiteen
keinoin.

Koulutuksen sisältö
Tilli Toukka -ohjaajakoulutuksessa käsittelemme mallin peruspilarit,
ryhmäkertojen kulun ja käytettävät menetelmät. Osallistumalla koulutukseen saat lisää monipuolisia työkaluja työhösi.

Missä? Milloin?
Koulutus suoritetaan omaan tahtiin helppokäyttöisellä verkkoalustalla Moodlessa keskiviikkona 12.3.–20.4. välisenä aikana. Yhteensä aikaa
tehtävien tekemiseen, keskusteluihin osallistumiseen jne. kuluu noin 12
tuntia. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutuksen
käynnistymistä.
Koulutus on maksuton ja se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen 1.3. mennessä https://goo.gl/forms/1tlJkqePnKd8aysy1

Lisätietoa

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

Terhi Rapeli, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, p. 040 186 3421,
terhi.rapeli@yvpl.fi
Vaula Hacklin, MLL:n Uudenmaan piiri ry, p. 044 311 4131, vaula.
hacklin@mll.fi
Tilli Toukka -ohjaajakoulutuksen toteuttavat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.
Tilli Toukka on kehitetty MLL Hyvinkään yhdistyksen NEro-hankkeessa.
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HUILI-perheleiri Hauhon lomakeskuksessa 4.-6.5.2018
Leirin tarkoituksena on viettää mukava viikonloppu lasten kanssa puuhaten ja aikuisten
kanssa rentoutuen. Leiri toteutetaan yhdessä Keudan ammattiopiston nuoriso- ja vapaaajanohjaajaopiskelijoiden kanssa. Viikonloppu on päihteetön. Hauhon Lomakeskus (os.
Akkijärventie 221, Hämeenlinna) on lasten leiritoimintaan suunniteltu keskus, joka sijaitsee
järven rannalla 25 km Hämeenlinnan keskustasta ja 130 km Helsingistä. www.lastenkesa.
fi. Alustava ohjelma on suunniteltu yli 5-vuotiaille. Tänä vuonna toteutetaan erityisohjelmaa
10–17-vuotiaiden osallistujien kanssa.

Ohjelma:

Hinnat:

Lisätietoa

Perjantai 4.5.

Aikuiset ja yli 14 v.
48 €
Lapset 8–14 v.		
30 €
Lapset 5–7 v.		
13 €
Lapset alle 5 v.		
8€
(tarvittaessa myös pinnasängyt ja
syöttötuolit löytyvät)

Lisätietoa Terhi Rapeli, terhi.rapeli@yvpl.fi, 040 186 3421 tai käytännön järjestelyistä Miitta Riekki, miitta.
riekki@lastenkesa.fi, 050 400 1992.

18:00 Saapuminen
18:45 Tervetuloa, tutustuminen
20:00 Iltapala
20:30 Iltatoimet, opiskelijat auttavat. Ohjelmassa mm. satujen lukemista. Yli 10-vuotiaille oma iltaohjelma
Saunamahdollisuus

Lauantai 5.5.
8:30-9:30 Aamupala
10:00
Ohjelma erikseen lapsille, nuorille ja aikuisille
12:00
Lounas
13:30
Askartelua
14:30
Välipala
15:00
Ohjelma erikseen lapsille, nuorille ja aikuisille
16:30
Päivällinen
18:00
Sauna
Grillausta hyvässä seurassa nuotion tai takkatulen äärellä.

Sunnuntai 6.5.
8:30
9:30
10:00
palaute
12:00
13:15

12

Aamupala
Pakkaaminen
Yhteistä ohjelmaa ja leirin
Lounas
Lähtö kotiin
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Hinta pitää sisällään järjestetyn
ohjelman ja täysihoidon (ruokailut
ja majoituksen vuodevaatteilla), mukaan tarvitset vain pyyhkeen, muut
henkilökohtaiset tarvikkeet (esim.
lääkkeet jne.) ja tietysti sään mukaisen ulko- ja sisävarustuksen.

Kuljetus
Tarvittaessa kysy kuljetusta Terhiltä
tai Miitalta Hämeenlinnasta tai mahdollisuutta kimppakyyteihin.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset viim. 1.4.2018.
Ilmoittautumislomake löytyy Lasten
Kesän sivuilta
https://www.lastenkesa.fi/huili-2018/.

Peruuttamattomasta varauksesta
perimme 50 % normaalihinnasta.

Järjestäjänä Yhden Vanhemman
Perheiden Liitto ry yhteistyössä Lasten
Kesä ry:n kanssa Veikkauksen tuella.

Tuetut lomat kesällä 2018
Tuetun loman myöntämiseen vaikuttavat sosiaaliset, terveydelliset ja taloudelliset perusteet.
Tuetulle lomalle on mahdollista päästä korkeintaan joka toinen vuosi.

HYVINVOINTILOMAT ry
Yyterin Kylpylähotelli, Pori
Loma-aika: 2 -7.7.2018, 5 vrk
Loman omavastuuhinta: 125,00 €
ja lapset alle 16 v. maksutta (ei iltapalaa).
Lomien määrä: 10-12 perhettä
Viimeinen hakupäivä 31.3.2018,
ei sähköistä hakua, vain paperihakemus hyväksytään

MAASEUDUN TERVEYS
– JA LOMAHUOLTO ry
SÄHKÖINENHAKU
Spahotel
Casino,Savonlinna
Loma-aika: 3-8.6.2018, 5 vrk
Loman omavastuuhinta: aikuisilla
100,00 € ja alle 17 v. maksutta (sis.

iltapalaa).
Lomien määrä: 10 perhettä
Viimeinen hakupäivä 3.3.2018

Tanhuvaaran urheiluopisto,
Savonlinna
Loma-aika: 3-8.6.2018, 5 vrk
Loman omavastuuhinta: 100,00 €,
lapset alle 17 v maksutta (sis. iltapalaa).
Lomien määrä: 10 perhehuonetta
Viimeinen hakupäivä 3.3.2018

Liikuntakeskus Pajulahti,
Nastola
Loma-aika: 25- 30.6.2018, 5 vrk
Loman omavastuuhinta: 100,00 €,
lapset alle 17 v. maksutta (sis. iltapalaa).
Lomien määrä: 10 perhettä, majoitus opistotason huoneissa
Viimeinen hakupäivä 25.3.2018

Hotelli Nuuksio,
Kirkkonummi/ Espoo
Loma-aika: 16-21.7.2018, 5 vrk
Loman omavastuuhinta: 100,00 €
, lapset alle 17 v. maksutta (sis. iltapalaa).
Lomien määrä: 10 perhettä
Viimeinen hakupäivä:16.4.2018

Lomakeskus Huhmari,
Polvijärvi		
Loma-aika: 29.7-3.8.2018, 5 vrk
Loman omavastuuhinta: 100,00 €,
lapset alle 17 v. maksutta (sis iltapalaa).
Lomien määrä: 10 perhettä
Viimeinen hakupäivä 29.4.2018
Lisätietoja/ hakuohjeita www.
yvpl.fi – tukitoiminta. Lisätietoja
19.2 alkaen: Teija Hallbäck-Vainikka
040 541 5294
m u u t t u v a p e r h e 1/2018
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HANKO
Hangon yksinhuoltajien vertaistukiryhmä
kokoountuu kevään 2018 aikana 30.1.,
27.2., 27.3., 24.4. ja 22.5. klo 17.30 19.00. Paikkana on Perhekeskus Pikku-Lilla,
Bulevardi 15. Lisätiedot saat tästä: inkeri.
laaksamo@hanko.fi.
HELSINKI
Pääkaupunkiseudun Yksin- ja Yhteishuoltajat
PÄKSY ry
Pj. Maisa Soukka, soukkamaisa@gmail.com.
Muut yhteystiedot ja lisätietoja tapahtumista
Päksyn nettisivuilta www.paksy.net. Päksy
löytyy myös Facebookista nimellä Päksy
ry. Olohuoneista lisätietoja Uudenmaan
aluekoordinaattorilta Terhi Rapelilta, terhi.
rapeli@yvpl.fi tai 040 186 3421.
OLOHUONEET
Herttoniemen olohuone kokoontuu
1-2 kertaa kuussa lauantaisin klo
16-18 osoitteessa Karhutie 11.
Olohuone järjestetään yhteistyössä
Pienperheyhdistyksen kanssa. Lisätietoja:
terhi.rapeli@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 vertaisohjaajalta Eijalta: eija.
tuominen@iki.fi.
Tullinpuomin puiston olohuone Mannerheimintiellä kokoontuu parittomien viikkojen
torstaisin klo 17.30-19.30. Paikkana Tullinpuomin puisto osoitteessa Mannerheimintie
81 A. Lisätietoja: minttulainen@gmail.com.
Sateenkaareva Olkkari tapaa Pienperheyhdistyksen tiloissa Sörnäisissä osoitteessa
Kinaporinkatu 11 A. Lisätietoja tapaamisista
saat vertaisohjaajalta Sadulta satumustonen@gmail.com. Yhteistyössä Pienperheyhdistyksen kanssa.
Totaaliyhäriolkkari kokoontuu kerran kuukaudessa lauantaina klo 16-18. Paikkana
Tullinpuomin puisto osoitteessa Mannerheimintie 81 A. Lisätietoja vertaisohjaajalta Tuijalta p. 040 530 1351. Yhteistyössä mukana
Totaaliyhärit ry.
Vuosaaren yhden vanhemman perheiden
olohuoneen tapaamiset parittomien viikkojen sunnuntaisin klo 17-19 Haruspuistossa
osoitteessa Meri-Rastilan tori 7. Lisätietoja
olohuoneen vertaisohjaajalta Minnalta:
muuminna(at)outlook.com. Yhteistyössä
Pienperheyhdistyksen kanssa.
HUITTINEN
Huittisten olohuone
Yhteyshenkilö ja lisätiedot p. 040 500 1845
Kirsi
HYVINKÄÄ
Tapaamisia ei tällä hetkellä järjestetä. Mikäli
sinä olisit kiinnostunut aloittamaan tapaamisten järjestämisen tai kaipaat muuten
tukea tilanteeseesi voit olla yhteydessä Petraan, petra.vanttinen@gmail.com
HÄMEENLINNA
Yhden vanhemman perheet ovat tervetulleita
Uusperheellisten iltaan joka on kuukauden
kolmantena keskiviikkona klo 17.30-19.00
Malliksessa Turuntie 24 A 10. Lisätietoja
050 356 5179.
IISALMI
Yhden vanhemman perheiden ryhmä kokoontuu parittomien viikkojen torstaisin eri
teemoin. Ryhmän kokoonpano on kevään
2018 ajan suljettu, mutta vapaita paikkoja ja
lisätietoa voi kysyä: lapsityönohjaaja Riitta
Kauhanen 044 7335227, riitta.kauhanen(at)
evl.fi.
IMATRA
Imatran Yhden vanhemman Olkkari kokoontuu kuukausittain Monikulttuurinen
toimintakeskus Kipinässä, Asemäentie 6 B,
Imatra. Lisätietoa: info(at)imatrankipina.com
tai puhelimitse: +358 50 3543 333.
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 perhetyöntekijä Tiina Alakoski, jolta lisätietoja p. 044
7656971, tiina.alakoski(at)evl.fi. Toiminta
järjestetään Janakkalan seurakunnan ja kunnan yhteistyönä.
JOENSUU
Joensuun seudun yksin- ja yhteishuoltajat
ry, pj Kati Tuononen katituononen18@gmail.
com, ja puh. 046 680 5140. Itä-Suomen
aluekoordinaattori Marjo Meriranta 0400
441 708.
Joensuun seudun yhden vanhemman perheiden olkkari kokoontuu keväällä 2018 tiistaisin 9.1., 6.2., 13.3., 10.4., 8.5. Joensuun
Perheentalolla, Rantakatu 15. Lisätietoa:
okkominja(at)gmail.com.
com.
JÄRVENPÄÄ
Järvenpään olohuone
Odotatko yksin lastasi? Oletko alusta alkaen
ollut perheesi ainoa vanhempi? Totaaliyksinhuoltajien äitikahvila kokoontuu Järvenpäässä Kyrölässä, Neilikkakatu 20 joka
toinen maanantai (parilliset viikot). Lisätiedot vertaisohjaaja kiia-(at)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 vertaistukiryhmä kokoontuu maanantaisin klo 17.3019.30 Kajaanin perheasemalla, Koivukoskenkatu 14, Kajaani. Varaa lastenhoito edellisen
viikon keskiviikkona Sonjalta 040 245 1733.
Yhteistyössä Totaaliyhärit ry:n kanssa.
KANKAANPÄÄ
Yhdenvanhemman perheiden vertaistukiryhmä kokoontuu kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 17.30-19.00 päiväkoti
Petäjäisen Mesimarjat-tilassa jollei toisin
mainita. Kevät ja syksy 2018: 1.2. Niinisalon
laavu, pulkkamäkeä, makkaran paistoa,
nokipannu kahvit. Loma 1.3. To 5.4. päivän
polttavat asiat, 3.5. korttipeliä/juttelua kahvin kera. Syksyllä kokonnumme 6.9., 4.10.
ja 1.11. Tervetuloa. Lastenhoito järjestetty.
vapaaehtoinen maksu. Yhteistyössä MLL:n
Kankaanpään alueyhdistyksen kanssa. Lisätietoja: granholm.nina(at)gmail.com puh.
040 4144 991.
KAUNIAINEN
Vertaistuellinen lähivanhempien ryhmä, yksinhuoltajien olohuone kokoontuu torstaisin
klo 17-20 Avoimen perhetoiminnan tiloissa
Puistokujalla. Tervetuloa ilman lapsia tai
lasten kanssa. Nyyttäri- tarjoiluna pientä
iltapalaa. Lisätietoja:050-3762670, jamina.
bergholm(at)kauniainen.fi.
KEMI
Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry
yhdistysmerla.yhdistysavain.fi
Pj. Seija Lamminpää, puh 040 856 5093,
merilapinyvp(at)gmail.com.
Vpj. Kaisa Similä, puh 040 561 8647. Jäsenrekisteri merilapinyvp(at)gmail.com.
Tornio
Tornion olohuone kokoontuu keskiviikko-iltaisin klo 17.30-19.30 Perheiden Talolla,
Putaankatu 2, Torniossa. Lastenhoito on
järjestetty. Tarjoamme kahvit/teen/mehua ja
pientä purtavaa. Lisätietoja: Seija: 040 846
5093. Yhteistyössä Tornion Perheiden Talon
kanssa.
Keminmaa
Kokoonnumme Seurakunnan Vanhassa
pappilassa. Rantatie 26 C 94400 Keminmaa.
Joka kuukauden viimeinen maanantai klo
17.30–19.30. Ajat: 30.1, 27.11, 29.1, 26.2,
26.3, 30.4, 28.5 Lisätietoa; Seija, puh 040
846 5093.
KERAVA
Yhden vanhemman perheiden vertaistukiryhmä eli olohuone kokoontuu joka kuukauden viimeinen sunnuntai klo 16-18 Killan
asukastuvalla, Kankurinpolku 2. Kerava. Yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliitto,
Keravan seurakunta ja Yhden Vanhemman
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Perheiden Liitto ry.
KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Yksinhuoltajat ry
Kysy liitosta 040 541 5294 Teija Hallbäck-Vainikka
KOKKOLA
Kokkolan Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry kokkolayvp(at)gmail.com, ksyvp.
yhdistysavain.fi,
puheenjohtaja: Nanna Jokela nanna.jokela(at)jippii.fi
puh. 046 637 4210.
Olohuone kerran kuukaudessa sunnuntaisin
klo 14–16. Paikka: Yhteisöklubi 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 olohuone
käynnistymässä. Lisätietoja: marintiina@
gmail.com.
KOUVOLA
Kouvolan olohuone Lisätietoa Maria Korpi,
0400 795 835 maria.korpi(at)evl.fi. Yhteistyössä Kuusankosken srk:n ja YVPL Itä-Suomen aluetoimiston kanssa. Vetäjä: Maria
Korpi, 0400 795835, maria.korpi(at)evl.fi.
KUOPIO
Kuopion Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry
Yhteyshenkilö: kuopionyhsihteeri(at)gmail.
com,vertaisasioissa puh. 046 902 6774
Facebook: Kuopion-Seudun-Yhden-Vanhemman-Perheet-ry . Ilmoitamme tapahtumista ja ajankohtaisista asioista facebook
-sivuillamme, käy tykkäämässä niin pysyt
ajan tasalla!
Kuopion yhden vanhemman olkkari kokoontuu keväällä 2018 joka kuukauden
ensimmäinen keskiviikko (3.1., 7.2., 7.3.,
4.4., 2.5.) klo 17-19 Kuopion 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.lahdenseudunyvp@gmail.
com, Jäsensihteeri: Mirkka Kivi, puh: 045
356 2944, lahdenseudunyvp@gmail.com,
Yhdistyksen email: lahdenseudunyvp@gmail.
com, Nettisivut: www.neuvokas.org/sosiaali-ja-terveysalan-yhdistyksia/lahden-seudun-yhden-vanhemman-perheet-ry-lahden-seudun-yharit/, Facebook: Lahden
seudun Yhden Vanhemman Perheet ry
LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Yksinhuoltajat ry.
Lisätietoja liitosta 0400 441708, Marjo
Meriranta.
Lappeenrannan yhden vanhemman perheiden olkkari kokoontuu parittomien viikkojen
lauantaisin klo 10-12 MLL:n Pikku-Tirikassa
Armilankatu 33 A. Lisäksi Lappeenrannassa
toimii Ensi- ja turvakotien liiton hankkeen
alla neuvokahvila Valopilkku, jonne yhden
vanhemman perheet ovat tervetulleita:
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/neuvokeskus2/vanhemmille/vertaiskahvila-kun-kaipaat-juttu/aukioloajat-valopilkku-lappeenra/
LOHJA
Lohjan seudun Yksin- ja Yhteishuoltajat ry
Pj. Piia Karppinen piia.karppinen(at)elisanet.
fi, 040 526 5972. Lohjan olohuone kokoontuu Moision päiväkoti 2:ssa avoimen
päiväkodin
tiloissa: 20.2., 20.3., 17.4., 15.5., 21.8., 18.9.,
16.10., 20.11. ja 18.12. klo 17.30 - 19.30
osoitteessa Kurjenkatu 12-14. Sisäänkäynti
pihan puolelta, sininen ovi. Kahvitarjoilu.
LOIMAA
Loimaan olkkari on tauolla. Lisätietoja: Marjo Rasi p. 0500-203483 sekä diakonissa Soili
Väisänen p. 040-740762.
MIKKELI
Mikkelin seudun yhden vanhemman perheiden ryhmä aloittaa keväällä 2018. Lisätietoa
ja tiedustelut: Marjo Meriranta, 0400 441

708, marjo.meriranta(at)yvpl.fi.
MÄNTSÄLÄ
Mäntsälän yhden vanhemman perheiden
olohuone on käynnistymässä uudelleen.
Tapaamiset kerran kuukaudessa. Lisätietoa:
mll.mantsala@gmail.com.
NAANTALI
Naantalin olohuone klo 17.30 – 19.00 ti
16.1., to 8.2., ti 13.3., to 5.4. ja ti 22.5.
Ripikatu 13, Naantali yhteistyössä MLL:n
kanssa.
NUMMELA
Nummelan olohuone.
Kysy liitosta 040 541 5294 tai teija.hallback-vainikka@yvpl.fi.
ORIVESI
Oriveden Yksinhuoltajat r.y.
Yhteyshenkilö: Sari Tappura p. 050 401 7167
OULU
Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet
ry, www.osyvp.fi.
Pj. puh 045 873 0010,
oulunseudunyvp.pj(at)gmail.com.
Jäsenasiat oulunseudunyvp(at)gmail.com.
Toimisto puh 044 369 0844.Oulun Seudun
Yhden Vanhemman Perheet ry:n vertaistukea
tarjoavat olohuoneet kevät 2018:
Oulun Nuorten äitien olkkari alle 25-vuotiaille. Kokoontuu osoitteessa Kirkkokatu 19
A 9 joka kuukauden ensimmäinen torstai.
Kevään 2018 tapaamiset ovat 1.2., 1.3., 5.4.,
3.5. ja 31.5. klo 17.30-19.00. Yhteistyössä
Oulun Tyttöjen Talo.
Oulun Yksin lapsen kanssa olohuone Keskusta, Hyvän Mielen talo, Kauppurienkatu 23,
2. krs. Kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo. 17.30 – 19.30. (6.2., 6.3.,
3.4., 1.5.) Yhteistyössä Oulun kaupunki.
Oulun Koskelan olohuone, Hyvinvointineuvolan tilat, Tullimiehentie 4.
Kokoontuu joka kuukauden neljäs tiistai klo.
17.30 – 19.30. (23.1., 27.2., 27.3., 24.4.,
22.5.). Yhteistyössä Oulun kaupunki.
Oulun Linnanmaan olohuone, Pyhän Luukkaan kappeli, Yliopistonkatu 7.
Kokoontuu joka kuukauden toinen torstai
klo. 17.30 – 19.30. (11.1., 8.2., 1.3., 12.4.,
17.5.). Yhteistyössä Tuiran seurakunta.
Oulun Kaakkurin olohuone, Pyhän Andreaan kirkko, Sulkakuja 8. Kokoontuu joka
kuukauden kolmas keskiviikko klo. 17.30
– 19.00. (17.1., 21.2., 21.3., 18.4., 9.5.).
Yhteistyössä Karjasillan seurakunta.
Oulun Rajakylän olohuone, Kerrostalo,
Ruiskukkatie 3. Kokoontuu joka kuukauden
ensimmäinen keskiviikko klo. 17.30 – 19.30.
(7.2., 7.3., 4.4., 2.5.). Yhteistyössä Oulun
kaupunki ja Itu2-hanke.
Muhoksen olohuone, Koivulehdon päiväkoti, Tehtaantie 2, Muhos. Kokoontuu joka
kuukauden ensimmäinen torstai klo. 17.30
– 19.30. (1.2., 1.3., 5.4., 3.5.). Yhteistyössä
Muhoksen kunta.
Oulun Perheolohuone yhden vanhemman
perheille lapsineen, Kumppanuuskeskus,
Kansankatu 53. Hox! Osoite muuttunut.
Ryhmä kokoontuu joka kuukauden kolmas
sunnuntai klo. 12.30 – 14.00 (21.1., 18.2.,
18.3., 15.4., 27.5.). Yhteistyössä Oulun
kaupunki.
Oulun Nuorten leskien olohuone, Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53. Kokoontuu kerran kuussa sunnuntaina klo. 16.00 – 18.00.
Lastenhoito järjestetään tarvittaessa, ilmoita
viikkoa aiemmin oulunseudunyvp@gmail.
com/044 369 0844 (14.1., 18.2., 18.3.,
15.4., 20.5.).
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
Kysy liitosta: p. 040 186 3421, Terhi Rapeli
RAISIO
Oma vertaistukiryhmä yhden vanhemman
pikkulapsiperheille kokoontuu joka torstai klo
13.30-15.30, Pappilan perhetalossa, Kirkkoherrankuja 2. alkaen 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 1644.
RAUMA
Rauman seudun yksinhuoltajat ja yhteishuoltajat ry Kokoonnumme Nortamon perhekeskuksessa Cafe Tassulassa, Nortamonkatu
30, joka kuukauden neljäntenä maanantaina
22.1., 26.2., 26.3., 23.4. ja 28.5, klo 17.00-

19.00. 26.2 paikan päällä myös Yhden Vanhemman Perheiden liiton Teija Hallbäck-Vainikka, joka kertoo mm. liitosta ja kesän 2018
tuetuista lomista. Rauman yhteyshenkilö
Noora p. 040-867 1300 tai nooraepohjola(at)
gmail.com.
RIIHIMÄKI
Riihimäellä Yksin- ja yhteishuoltajien Olkkarit klo 18-19.30 maanantaisin 12.2., 12.3.,
16.4. ja 14.5. Temppelikatu 9 C, kerhohuone. Yhteistä ohjelmaa aikuisille, lastenhoito
viereisessä tilassa. Lopuksi yhteinen iltapala.
Ilmoittaudu paria päivää ennen Tiinalle, p.
050-3237964 tai tiina.heiskanen@evl.fi.
ROVANIEMI
Rovaniemen olohuone kokoontuu keskiviikkoisin klo 17.00-19.00 Paikka: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri
ry. Pirkkakatu 2. Lapset voi ottaa mukaan.
Kahvitarjoilu. Lisätietoja: ohjaaja Minna,
044 355 0106. Yhden Vanhemman Perheet
OLKKARI ry yhteistyössä MLL:n Lapin piiri.
SASTAMALA
Sastamalan Seudun Yksinhuoltajat ry. Kysy
liitosta 040 541 5294 Teija Hallbäck-Vainikka. Yhteyshenkilö ja tiedustelut: 050 314
9044, marja.wiikari(at)evl.fi ja Kirsi 040
5001845. Järjestäjät: Sastamalan seurakunta ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.
SEINÄJOKI
Seinäjoen Seudun Yksinhuoltajat ry.
Yhteyshenkilö: Susanna Kulmala, suski.
kulmala(at)gmail.com.
Seinäjoen olohuone Pohjan srk-kodilla,
Väinölänkatu 4 A, kerran kuukaudessa tiistaisin klo 17.30-19.30. Päivät ovat: ti 23.1.,
20.2., 20.3., 17.4. ja 15.5.2018 klo 17.3019.30. Lastenhoito/nyyttärit .Yhteyshenkilö
diakoni seija.saari(at)evl.fi 050 570 6273.
Tapaamisia myös MLL:n perhetalossa eli
Kivirikossa Seinäjoella tiistaisin klo 17-19.
Päivät ovat: 29.8., 26.9, 24.10. ja 21.11. Lisätietoja näistä: elina.heinamaki@mll.fi.
TAMPERE
Tampereen seudun yksin- ja yhteishuoltajat
ry,
Puheenjohtaja: Anneli Hangasmäki.
Varapj: Tuula Lahtinen.
Jäsenvastaava: Jukka Silvennoinen.
Taloudenhoitaja: Minna Kautonen.
Sihteeri: Heli Sahari.
Tiedotusvastaava: Kristiina Rossi.
Yhdistyksen puhelinnumero: 0400 741 972
iltaisin klo 18.00 jälkeen ja viikonloppuisin.
Yhdistyksen sähköposti: tampereyh(at)
gmail.com
Yhdistyksen nettisivut: tre-yh.vuodatus.net.
TORNIO (Kts. myös KEMI)
Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry
Tornion olohuone kokoontuu Tornion Perheiden talolla parittomien viikkojen keskiviikkona klo.17.30-19.30, Putaankatu 2. Lisätietoa:
Seija 040 846 5093.
TURKU
Turun Seudun Yksinhuoltajat ry
pj. Tarja Mäkelä 044 358 8599, varapj. Kristiina Forss 045 121 7430
TAMMIKUU
Uudenkaupungin olkkari 14.1.
Kunto-olkkari Lehmusvalkamassa 16.1.
Naantalin olkkari 16.1.
Kaarinan olkkari 25.1.
Kunto-olkkari Lehmusvalkamassa 30.1.
HELMIKUU
Naantalin olkkari 8.2.
Kaarinan olkkari 8.2.
Kunto-olkkari Lehmusvalkamassa 13.2.
Letitys -ilta 14.2.
Hiihtoloman viikonloppuleiri Sinapissa
16. - 18.2.
Kaarinan olkkari 22.2.
Kunto-olkkari Lehmusvalkamassa 27.2
Kybersielut -teatteria 28.2.
MAALISKUU
Kevätkokous 7.3.
Kaarinan olkkari 8.3.
Kunto-olkkari Lehmusvalkamassa 13.3.
Naantalin olkkari 13.3.
Broken Heart Story -teatteria 14.3.
Uintiretki Forssan Vesihelmeen 17.3.
Kaarinan olkkari 22.3.
Kunto-olkkari Lehmusvalkamassa 27.3.
HUHTIKUU
Kaarinan olkkari 5.4.
Naantalin olkkari 5.4.
Kunto-olkkari Lehmusvalkamassa 10.4.
Peukaloinen eli Nils Holgerssonin ihmeellinen matka 11.4.

Kaarinan olkkari 19.4.
Kunto-olkkari Lehmusvalkamassa 24.4.
TOUKOKUU
Vappupicknik 1.5.
Kaarinan olkkari 3.5.
Kunto-olkkari Lehmusvalkamassa 8.5.
Helatorstain retki Tukholmaan 9. - 12.5.
Kaarinan olkkari 17.5.
Naantalin olkkari 22.5.
Lisätietoja: www.turunseudunyksinhuoltajat.
com.
TUUSULA
Facebook: Tuusulan yhden vanhemman perheen olohuone. Olohuone on keskustelun,
vertaistuen ja tiedotuksen kanava. (suljettu
ryhmä)
UUSIKAUPUNKI
Uudenkaupungin olohuoneen toiminta
käynnistyy keväällä su 14.1.2018 klo 15.00
– 17.00, Uudenkaupungin MLL:n tiloissa,
Rantakatu 15. Yhteyshenkilöt: merjamanty@
gmail.com,
pamariini@gmail.com, makela.katja@gmail.
com.
VANTAA
Tikkurilan seurakunta järjestää Torstaitupa-nimisen vertaistukiryhmän yhden
vanhemman perheille ja heidän lapsilleen.
Torstaitupa kokoontuu yleensä torstai-iltoina
Ilolan seurakuntakodilla, Soittajankuja 2,
01390 Vantaa. Klo 17.30–19.30.Tarkemmat
tiedot löytyvät Tikkurilan seurakunnan tapahtumakalenterista, jossa ilmenee myös ne
poikkeukset, jolloin Torstaitupa ei kokoonnu.
http://www.vantaanseurakunnat.fi/tikkurilan-seurakunta
Aikuisilla on mahdollisuus Torstaituvassa
keskustella rauhassa omassa tilassaan luottamuksellisuuden ja vaitioloon sitoutuen.
Lapsille lastenohjaajat järjestävät omaa
toimintaa. Pientä iltapalaa tarjotaan, 2e/perhe (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.
Vantaanlaakson kerhotila pienen ostarin
yläkerrassa,Naapurinkuja 2. Lisätietoja saa
Ritva-Leenalta, 050 3589217 ritvaleenatuuli(at)hotmail.com.
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.
Toimistomme sijaitsee osoitteessa: Malmin
kauppatie 26, 00700 Helsinki. Sovithan
tapaamisen aina etukäteen. www.kaapatutlapset.fi
Löydät meidät myös Twitteristä ja Facebookista nimellä Kaapatut Lapset ry.
Voit myös liittyä sähköpostilistallemme!
Totaaliyhärit ry
Totaalisesti yksin lastaan odottaville ja/tai
kasvattaville vanhemmille. Pj. Minna Heikkinen, totaaliyharit@gmail.com. Kts. myös yhdistyksen kotisivut: http://totaaliyharit.wixsite.com/totaaliyharit, puh. 040 1488 592.
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 Perhe-lehden.
Vertaisryhmät kokoontuvat tällä hetkellä
Tampereella, Jyväskylässä ja Kajaanissa. Katsothan tarkemmat tapaamisajankohdat To-

taaliyhärit ry:n kotisivuilta http://totaaliyharit.
wixsite.com/totaaliyharit/ajankohtaista
tai Facebookista https://www.facebook.com/
Totaaliyharit. Lisätietoja myös puheenjohtajalta email totaaliyharit@gmail.com
Yhden Vanhemman Perheet - OLKKARI ry
Pj. Tuula Väisänen puh 045 840 7917, tuula.
vaisanen1@gmail.com, Jäsenrekisteri: yvpjasenrekisteri@gmail.com,
www.yvpolkkari.fi
Nivalan olohuone
Lisätietoja: Virpi, puh 044 2505 585
Nettiolkkari
OLKKARI ry:llä on suljettu keskusteluryhmä
Facebookissa, jos haluat mukaan nettiolkkariin, laita pyyntö osoitteeseen
tuula.vaisanen1@gmail.com niin lisäämme
sinut nettiolkkariin.

nuoretlesket.oulu@gmail.com

KANNATTAJAJÄSENET

Asunto- ja velkaongelmat
(09) 802 6792

Asianajotoimisto Asianaiset, Hki,
010 326 6001 ja 010 326 6002
Asianajotoimisto Terttu Heikkilä Ky, Jyväskylä
044 770 6636

LIITON EROINFO
Liiton työntekijöiltä voit kysyä lapsen ela
tukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyviä
tietoja
EROINFOPÄIVYSTYS ma-to 10-16 ja ke 1019 p. 020 774 9800
(hinta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, alv
24%)

ODOTATKO YKSIN?
Odotatko lasta yksin? Kaipaatko tietoa ja tukea? Aluekoordinaattori Teija Hallbäck-Vainikan tavoitat numerosta 040 541 5294
virka-aikoina.

PÄIHDENEUVONTA

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

NETTITUKEA

PSYKOTERAPEUTTI
PÄIVYSTYS JÄSENILLE

Parittomien viikkojen maanantaisin klo 1113, Helena Niemi, 0400 965 416

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 (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 (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)

Eronneet nuoret äidit, joilla pieniä lapsia
050 352 3634
Helsinki / Pääkaupunkiseutu
tukipuhelin: 050 408 1578
Kotka
tukipuhelin 050 566 3044
Leskeksi jääneiden tuki

Tampere
0400 741 972 Tuula, iltaisin ja viikonloppuisin
Turku (iltaisin)
044 358 8599
Tuusula (iltaisin)
040 772 2850
050 326 2032 (Marjut, lapsen kanssa yksin
alusta lähtien), vain iltaisin
Vantaa
044 504 0305 Jarkko Väre
Lastensuojelun asiantuntija
050 408 1578 Eija

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
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 koulutuksen saaneet tukihenkilöt auttavat talousvaikeuksissa olevia henkilöitä ja opastavat
heitä tarvittavien auttamisjärjestelmien
piiriin.
Kemin tukihenkilö:
Mirka p. 040 754 8231

YHDEN VANHEMMAN
PERHEIDEN LIITON
LIITTOHALLITUS 2016-2017

Tukea murrosikäisten vanhemmille:
tuula.vaisanen1@gmail.com

VAPAAEHTOISAUTTAJIEN
VERTAISTUKIPUHELIMET

Paltamo
045 840 7917/Tuula, arkisin klo 21.00 asti

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

.MW80

Tietoa ja tukea vanhemmil e keväällä 2018
Oulu Vanhemman neuvoryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa 14.3.-2.5.2017 ti- tai
ke-iltaisin Vanhan Pappilan ryhmätilassa,
Asemakatu 6. Sisäänkäynti sisäpihan puolelta. Ohjaajina perhetyön diakoniantyöntekijä Kari Rekilä, Suvi Kervinen. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 050 342 2185, suvi.
kervinen@yvpl.fi.

Vanhempien eron ABC -ryhmät ja
Lakineuvontaa erotilanteessa
Askarruttaako mieltäsi tuleva ero vai oletko jo eronnut mutta asiat eivät suju? Infoillan tavoitteena on antaa perustiedot lapsen
huollon, tapaamisten ja elatuksen järjestämisestä. Maksuttomia, ei ennakkoilmoittautumista ellet tarvitse lastenhoitoa.
Turku Vanhempien eron ABC-ilta
ti 27.2. klo 17.30-20.00, Pikku-Heiska, Sepänkatu 3. Paikalla varatuomari Anne Teuri
ja aluekoordinaattori Teija Hallback-Vainikka. Lisätietoja: 040 541 5294.
Lahti Vanhemman eron ABC -ilta to 1.3.
klo 18-19.30 Perhetupa, Loviisankatu 14,
Lahti. Paikalla Uudenmaan aluekoordinaattori yhdessä lakimiehen kanssa. Kahvia
ja pientä purtavaa tarjolla. Lisätietoja terhi.
rapeli(at)yvpl.fi, 040 186 3421.
Nousiainen Vanhempien eron ABC-ilta
ke 14.3. klo 17.30-20.00, Kasvatus- ja perheneuvonta Hermanni, Nummentie 4. Lisätietoja: 040 541 5294 aluekoordinaattori
Teija Hallback-Vainikka.
Porvoo Vanhemman eron ABC -ilta
20.3. klo 17-19 Perheneuvolassa, Linnankoskenkatu 32 K, 06100 Porvoo. Paikalla



Uudenmaan aluekoordinaattori Terhi Rapeli yhdessä perheneuvolan psykologin, lastenvalvojan ja lakimiehen kanssa. Kahvia,
pientä purtavaa ja lastenhoitaja. Lisätietoja:
040 186 3421.
Oulu Vanhempien Eron ABC-ilta tiistaina
20.3. klo.16.30-18.30 Kumppanuuskeskuksessa Kansankatu 53, Kokoushuone Asemalla 2krs., käynti Vanhantullikadun puolelta. Luennoitsijana asianajaja varatuomari
Jutta Wallén-Leino. Ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen suvi.kervinen@yvpl.fi tai
050 342 2185  12.3.2018 mennessä.
Lieto
Vanhempien
eron
ABC-ilta ma 16.4. klo 17.30-20.00, Toimintakeskus Helmi, Prinssinkuja 2. Lisätietoja: 040
541 5294 Teija Hallback-Vainikka.
Oulu Lakineuvontaa erotilanteessa ti
17.4. klo 16-18 asianajaja Eeva–Leena
Wendelin Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53, kokoustila Tiketti 1krs. Neuvonta on
maksutonta ja keskustelemaan 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 Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53,
kokoustila Tiketti 1krs. Neuvonta on maksutonta ja keskustelemaan pääsee numerojärjestyksessä. Saavuthan tilaisuuteen viimeistään klo 16.30. Tiedustelut: Sonja-neuvonta
050 313 9308.
Porvoo Vanhemman eron ABC -ilta ti
15.5. klo 17-19 Perheneuvolassa, Linnankoskenkatu 32 K, 06100 Porvoo. Paikalla

 Haluan liittyä lähimpään yh-yhdistykseen (n. 10-20 euroa/vuosi) ja saan Muuttuva Perhe -lehden jäsenetuna.

 Haluan perustaa asuinalueelleni uuden yhdistyksen tai olohuoneen, lähettäkää
minulle perustamismateriaali ja ottakaa minuun yhteyttä.

 Haluan tilata Muuttuva Perhe -lehden, 25 euroa/vsk.
 Osoitteeni on muuttunut.
 Muuta:
Nimi:
Uusi osoite:

Uudenmaan aluekoordinaattori Terhi Rapeli yhdessä perheneuvolan psykologin, lastenvalvojan ja lakimiehen kanssa. Kahvia,
pientä purtavaa tarjolla ja lastenhoitaja. Lisätietoja: 040 186 3421 Terhi Rapeli.
Raisio Vanhempien eron ABC-ilta to
17.5. klo 17.30-20.00, Raision perheneuvola, Kirkkotie 10. Paikalla varatuomari
Anne Teuri ja aluekoordinaattori Teija Hallback-Vainikka. Lisätietoja: 040 541 5294.
Turku Vanhempien eron ABC-ilta ti 4.6.
klo 17.30-20.00, Pikku-Heiska,Sepänkatu 3. Lisätietoja: 040 541 5294 Teija Hallback-Vainikka.   
Kuopio Eroneuvokahvila ke 10.1., 14.2.,
14.3., 11.4., 9.5. Ensikotiyhdistys, Haapaniementie 10. Ei ennakkoilmoittautumista.
Lisätietoja: 0400 441 708, marjo.meriranta@yvpl.fi. Järjestäjät: YVPL ry Itä-Suomi ja
Kuopion Ensikotiyhdistys ry.
Kuopio Yhden vanhemman perheiden
perhevalmennus, ke 21.3. klo 17-19, Kuopion Ensikotiyhdistys, Haapaniementie 10.
Iltaan voi osallistua sekä yksin lasta odottava että vasta lapsen saanut. Illasta saat tietoa
doula- ja tukihenkilötoiminnasta, varhaisen
vuorovaikutuksen tukemisesta sekä toisen
vanhemman puuttumiseen liittyvistä asioista ”meidän tarinan” kautta. Lisätietoa: marjo.meriranta@yvpl.fi tai 0400 441 708.
Eron ABC-chat päivystää joka maanantai
klo 10-11 osoitteessa www.perheaikaa.fi/
chatit.  Kysy lapsen huollon, tapaamisten ja
elatuksen järjestämisestä vanhempien eron
jälkeen? Kysy anonyymisti ammattilaisilta.

PALVELU
KORTTI
YHDEN VANHEMMAN
PERHEIDEN LIITTO RY
5001087

Vanha osoite:

00003 VASTAUSLÄHETYS

Puhelin:
Sähköposti:
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