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Tätä kirjoittaessani näyttää vielä siltä että maakunta- ja soteuudistukset toteutuvat. Se 
tarkoittaa sitä, että lokakuussa on tulossa maakuntavaalit ja keväällä sitten eduskun-

tavaalit.
Saa nähdä, miten ihmisten äänestysaktiivisuuden käy.
Me olemme kuitenkin olleet liitossa hereillä ja tehneet maakuntavaaliohjelmankin jo 

ennen joulua. Toiminnanjohtajan kanssa olemme käyneet tapaamassa kaikkia puolueita 
ja saaneet myönteisen vastaanoton. Liittonahan emme ole tehneet päätöstä puolesta tai 
vastaan. Soteuudistuksessa vaikuttaa olevan jäsenistömme kannalta sekä positiivisia että 
negatiivisia asioita. Positiivisiin kuuluu muun muassa se, että maakuntatason sotekes-
kuksista tullee löytymään ammattitaitoa ja kokemusta hankaliin 
huoltokiistoihin pikkukuntia paremmin. Toivomme kuitenkin, 
että ratkaisu puoleen tai toiseen löytyisi mahdollisimman pian; 
tällä hetkellä kuntien kehitys seisoo, koska ne odottavat palve-
luiden siirtoa.

Näin keväällä myös odotamme jännittyneenä omia vaalejam-
me; liittokokous lähestyy ja puolet paikoista on taas täytettävä. 
Meillä on pidemmän aikaa ollut hyvä ja toimiva liittohallitus 
kaudesta toiseen eli yhdistykset ovat löytäneet kiinnostuneita ja 
aktiivisia ehdokkaita. Liittokokous on ylin päättävä elimemme, 
mutta käytännön toimeenpanon hoitaa liittohallitus. On siis tär-
keää, että se tekee ja toimii; ilman innostuneita hallituksen jäseniä, ei mikään onnistu.

Kevään jännityksiin kuuluu myös jatko-opiskelupaikat. Toiselle asteelle tulokset tulevat 
suunnilleen kesäkuun puolivälissä. Olemme liittona mukana ajamassa maksutonta toista 
astetta yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tutkimusten mukaan köyhien lapsiperheiden 
määrä kasvaa. On siis tärkeää varmistaa, että kaikilla nuorilla on yhtäläiset mahdollisuu-
det jatkaa opintoja kykyjensä mukaan, ei vanhempien varallisuuden. Tässä on muistetta-
va, että ainoat kulut eivät ole lukiokirjat. Myös ammatillisiin oppilaitoksiin kuluu rahaa. 
Kirjojen lisäksi myös opintoihin kuuluvat työvälineet on ostettava itse. Niihin uppoaa 
satanen poikineen ja ne on yleensä ostettava ensimmäisen vuoden alussa eivätkä ne jak-
sotu kolmelle vuodelle.

Tänä keväänä käynnistyi myös liiton VeNyvä – hanke, eli vertaistoiminta yhden van-
hemman perheiden  nuorille ja heidän vanhemmilleen. Kesälle on jo luvassa toimintaa. 
Jos perheissänne on nuoria ettekä ole saaneet hankkeesta tietoa, ottakaa yhteyttä. Meillä 
on jo hyviä kokemuksia nuorten työpajatoiminnasta ja odotukset hankkeelle ovat kor-
kealla.

Oikein hyvää kesää kaikille, tavataan liiton tapahtumissa!
Susanna Kavonius, puheenjohtaja

Vaaleja vaalien perään



Tuoreen tutkimuksen 
mukaan se, että vanhemmat 
tukevat nuorten autonomiaa, 
edistää nuorten hyvinvointia 
alakoulusta yläkouluun, 
peruskoulusta toiselle 
asteelle ja lukiosta 
yliopistoon siirryttäessä. 
Professori Katariina Salmela-
Aron mukaan vanhempien 
nuorten autonomian 
tukeminen ehkäisi nuorten 
masennusta kaikissa 
kolmessa siirtymässä ja 
lisäsi nuorten itsearvostusta 
kahdessa jälkimmäisessä 
siirtymässä. 

Tuloksen merkityksellisyys lisään-
tyi nuoren iän mukana. ”Aiem-

min on ajateltu, että vanhemmilla 
on tärkeä merkitys vain lapsuudessa, 
mutta tämä tutkimus osoittaa van-
hempien tärkeyden nuoruudessa ja 
vielä nuoressa aikuisuudessa”, toteaa 
Salmela-Aro.  Pitkään on korostettu 
vain itsesäätelyn merkitystä hyvin-
voinnille ja elämässä menestymiselle. 
Uusien tulosten mukaan ihmiset kui-
tenkin säätelevät toistensa hyvinvoin-
tia vahvasti yhdessä ja vastavuoroi-
sesti. Vanhemmuus vaikuttaa nuorten 
hyvinvointiin, mutta nuoren hyvin-
vointi vaikuttaa myös vanhemmuu-

teen. Nuoret vaikuttavat itse aiempaa 
ajateltua enemmän siihen, miten 
vanhemmat heitä tukevat: kun nuori 
alkaa voida huonosti, vanhemmat vä-
hentävät autonomian tukea. ”Nuoren 
hyvinvoinnin kannalta olisi kuitenkin 
tärkeää, että vanhemmat tukisivat täl-
löin nuorta entistä enemmän, koska 
autonomian tukemisen on todettu 
laskevan masennusta”, Salmela-Aro 
painottaa.  Tutkimus on tehty Suomen 
Akatemian rahoituksella ja siihen 
osallistui noin 2000 suomalaisnuorta.

”Työkokemukseni vahvistaa tutki-
mustulosta!” sanoo nuorten kanssa 
työskentelevä Sari Tapio ja jatkaa: 
”Älä jätä nuorta yksin, kun hän on 
aloittamassa yläasteen tai keskiasteen 
opinnot. Itse tuen nuoria auttamalla 
heitä näkemään itsenä hyvässä va-
lossa: Olet ollut näin hyvä peruskou-
lussa ja selvinnyt harrastuksistakin 
hyvin.  Olet niin fiksu ja miellyttävä, 
että kyllä sinä pärjäät!” 

 
Tutkimus on julkaistu Develop-

mental Psychology -lehdessä: Duine-
veld J., Parker P., Ryan R., Ciarrochi J. 
& Salmela-Aro, K. The link between 
perceived maternal and paternal au-
tonomy support and adolescent well-
being actross three major educational 
transitions. Developmental Psycho-
logy (2017). HS   http://psycnet.apa.
org/record/2017-34938-001?doi=1  
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Maaliskuussa 
käynnistynyt Yhden 
Vanhemman Perheiden 
Liiton koordinoima 
valtakunnallinen 
VeNyvä-hanke kehittää 
vapaa-ajantoimintaa 
vanhempien eron kokeneille 
12-17-vuotiaille nuorille. 
Hanke on 
käynnistynyt 
Kajaanissa 
ja Turussa 
ruokaklubilla, 
jossa kokataan 
ja kuvataan 
yhdessä. 

- Nuoret ovat 
toivoneet meiltä 
yhdessäoloa kok-
kailun ja muun 
kivan tekemisen 
merkeissä, kertoo 
hanketyönteki jä 
Piritta Kähkönen. Kesällä jatketaan 
ruokaklubeja Helsingissä ja Oulussa 
sekä startataan Kuopiossa, Oulussa ja 
Turussa työpajat, joissa nuoret kehit-
tävät välineitä, joiden avulla voi kä-
sitellä vanhempien eroa. Työpajoista 
saa todistuksen, josta saattaa olla jat-
kossa hyötyä esimerkiksi opiskelu- tai 
työpaikan haussa. 

Noin 30 000 lapsen vanhemmat 

eroavat Suomessa vuosittain. Van-
hempien ero koskettaa koko perhettä 
ja tuo mukanaan monenlaisia muu-
toksia myös lasten elämään. Nuo-
ren on helpompi sopeutua uusiin 
perhetilanteisiin, kun hän saa tilaa 
ja aikaa eron herättämien tunteiden 
ja muutosten käsittelyyn.  - Vaikka 
vanhempien erosta olisi aikaa, uudet 
elämäntilanteet saattavat aktivoida 
eron ja perhetilanteen käsittelemisen, 

sanoo Piritta.  Pelkästään erokoke-
musten jakaminen, toisten tarinoiden 
kuuleminen ja peilaaminen omaan ti-
lanteeseen voi olla nuorelle vahvista-
vaa. Ryhmässä toimiessaan nuori saa 
lisäksi jaettuja onnistumisen ja osal-
lisuuden kokemuksia ja mahdollisuu-
den tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
ja itsenäistymisen harjoitteluun.

- Ruokaklubeissa myös arjentaidot 
kehittyvät, kun yhdessä suunnitellaan 

ja kokataan monenlaisia ruokia. Klu-
bissa opitaan myös ruokakuvaamista 
yhdessä ammattilaisvalokuvaajan 
kanssa, kertoo projektikoordinaattori 
Hanna Viita Marttaliitosta. 

Työpajojen ja ruokaklubien lisäksi 
VeNyvä-hankkeessa toteutetaan verk-
kovertaistukea, do it -pienryhmätoi-
mintaa, pop up tapahtuma-, leiri- ja 
retkitoimintaa sekä työpajoja nuorten 
vanhemmille. Nuoret ovat hankkees-

sa pääosassa ja 
muun muassa 
suunnittelevat 
ja kehittävät 
toimintaa val-
takunnallisessa 
nuorten oh-
jausryhmässä. 
Yhteistyökump-
paneina ovat 
Marttaliitto ja 
Marttapiirejä, 
Yhden Vanhem-
man Perheiden 
Liiton jäsenyh-
distykset Kai-
nuusta, Oulus-

ta, Turusta ja pääkaupunkiseudulta, 
Kasper - Kasvatus- ja Perheneuvonta 
ry, Suomen NNKY-liiton Kamalat äi-
dit® -toiminta ja Kaapatut Lapset ry. 

Seuraa hanketta ja löydä kiinnosta-
vaa tekemistä: Instagram ja Facebook 
@venyva tai www.yvpl.fi/venyva.

Kirjoittaja: VeNyvän hankepäällik-
kö Terhi Rapeli
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YVPL:n koordinoima VeNyvä-hanke:

joiden vanhemmat ovat eronneet 
Tekemistä ja tukea nuorille, 
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Vielä ehdit 
mukaan 
VeNyvän nuorten 
iloiseen nuorten 
ohjausryhmään!
Tehtävät ja vaatimukset: Olet 
noin 12–20-vuotias nuori, 
jonka vanhemmat ovat eron-
neet. Voit asua missä päin 
Suomea tahansa. Tehtävänäsi 
on osallistua nuorten ohjaus-
ryhmään hankkeessa, jossa ke-
hitetään vapaa-ajantoimintaa 
nuorille, joiden vanhemmat 
ovat eronneet. Ohjausryhmäs-
sä suunnittelet ryhmä-, tapah-
tuma-, some- yms. toimintaa 
ammattilaisten ja toisten nuor-
ten kanssa ja kerrot mielipitee-
si toiminnasta, jota tehdään. 
Voit myös halutessasi toteuttaa 
juuri sinua kiinnostavia juttuja 
omalla paikkakunnallasi. 

Duuniaika: 2-3 tapaamista 
vuodessa ja välissä Whats App-
keskusteluja jne. Osallistua voi 
niin kauan kuin haluaa. Ensim-
mäinen tapaaminen la 19.5. 
Helsingissä.

Eduksi katsomme: Tykkäät 
tehdä monenlaisia luovia jut-
tuja, haluat auttaa muita ja us-
kallat kertoa mielipiteesi.

Duuniedut: Hauskat ta-
paamiset 2-3 kertaa vuodessa 
Helsingissä (matkat, ruoat jne. 
maksetaan, tarvittaessa voi 
osallistua myös esim. skypel-
lä), leffalippuja ja muita bo-
nuksia ja työtodistukset.

Kiinnostuitko? Lähetä lyhyt 
kuvaus itsestäsi Terhille sähkö-
postilla tai whatsappilla: ter-
hi.rapeli@yvpl.fi tai 040 186 
3421.
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12–17-vuotiaiden 
nuorten kesätyöpajat 
Oulussa, Kuopiossa ja 
Turussa

Kesätyöpajassa tehtävänäsi on yh-
dessä muiden vanhempiensa eron 
kokeneiden nuorten ja ammattilais-
ten kanssa kehittää välineitä, joiden 
avulla nuoret voivat käsitellä eroa. 
Työpaja on maksuton. Työpaikkaetu-
na lounas, leffaliput ja työtodistus.

TURKU, 11.–15.6.2018, klo 
10–15, lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
Piritta Kähkönen, 040 670 5887, 
piritta.kahkonen@yvpl.fi 

KUOPIO, 12.–15.6.2018, klo 
10–15, lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
Marjo Meriranta, 0400 441 708, 
marjo.meriranta@yvpl.fi

OULU, 13.–16.6.2018, klo 
10–15, lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
Suvi Kervinen, 050 342 2185,  
suvi.kervinen@yvpl.fi

Ruokaklubit Helsingissä ja Oulussa nuorille sekä 
nuorille ja vanhemmille yhdessä!

Ruokakalubeissa pääset kokkaa-
maan ja valokuvaamaan yhdessä 
toisten nuorten, Marttojen kotitalous-
asiantuntijan ja ammattivalokuvaajan 
kanssa. Tuotoksista tehdään nuorille 
suunnattu ruokakirja. 

Elastic Chef -ruokaklubit 
nuorille

Helsinki
4.–7.6.2018 Helsingissä: 

12–14-vuotiaille nuorille
Aika: ma 4.6., ti 5.6., ke 6.6., to 

7.6. klo 11–14
Paikka: Pasilan Rauhanaseman 

Sali, Veturitori 3

6.–8.8.2018 Helsingissä 
15–17-vuotiaille nuorille

Aika: ma 6.8., ti 7.8. ja ke 8.8 klo 
11–14

Paikka: Pasilan Rauhanaseman 
Sali, Veturitori 3

Oulu
25.–29.6. Oulussa  

12–17-vuotiaille nuorille
Aika: ma 25.6, ti 26.6., ke 27.6., 

to 28.6., ja pe 29.6. klo 11–14
Paikka: Marttala, Kajaaninkatu 36 

Elastic Family -ruokaklubi 
nuorelle ja vanhemmalle 
yhdessä Helsingissä

30.7.–2.8. Helsingissä
Aika: ma 30.7., ti, 31.7. ja ke 

2.8.2018 klo 11–14
Paikka: Pasilan Rauhanaseman 

Sali, Veturitori 3
HUOM! Perheen muille lapsille 

järjestetään tarvittaessa lastenhoito. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 
kaikkiin ruokaklubeihin: Piritta Käh-
könen, piritta.kahkonen@yvpl.fi tai p. 
040-6705887

Kesätyöpajat ja ruokaklubit ovat 
osa vanhempien eron kokeneille 
nuorille vertais- ja vapaa-ajantoimin-
taa kehittävää valtakunnallista VeNy-
vä-hanketta: Instagram ja Facebook 
@venyva tai www.yvpl.fi/venyva. 
VeNyvä-hanke tuettu Veikkauksen 
tuotoilla. 
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Asianajajat Kirsi Tarvainen, Johanna Ojala  
ja Ilse Lehtimaja sekä luvan saanut  

oikeudenkäyntiavustaja Sofia Räsänen

Annankatu 27, 4 krs.
00100 Helsinki

Puh. 010 326 6001
Fax 09 43655640

Asianajotoimisto

AsianaisetAsianajotoimisto 
Hyvärinen & Pääkkö Oy 

Puijonkatu 19 A, 5. krs,  
70100 Kuopio 

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

www.hyvarinen-paakko.fi

Maksutonta VeNyvä-toimintaa kesällä 2018 
nuorille, joiden vanhemmat ovat eronneet Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Turussa
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Luo VeNyvä-hankkeen logo 
– voita liput huvipuistoon!

VeNyvä-hanke järjestää toimintaa nuorille, joiden vanhemmat ovat eronneet. 
Millainen logo hankkeelle sopisi?Hyvä nuori, ideoi, suunnittele ja toteuta Ve-
Nyvä -hankkeelle logo, joka toimii isona sekä pienenä ja mustavalkoisena sekä 
värillisenä. Julkaise logo ainakin värillisenä 17.5. mennessä tunnisteella #veny-
valogo ja @venyva ! Voittaja saa palkinnoksi 2 kpl huvipuistorannekkeita valit-
semaansa huvipuistoon Suomessa sekä ruokailut huvipuistopäivälle. 

Säännöt:

Kilpailun järjestää Yhden Vanhemman Perheiden Liitto/ VeNyvä-hanke, Paci-
uksenkatu 19, 00270 Helsinki.

VeNyvä-hankkeen nuorten ohjausryhmä valitsee voittajalogon, joka julkiste-
taan 22.5. Voittajalogoa käytetään VeNyvä-hankkeen materiaaleissa ja julkai-
suissa.

Voittajalle ilmoitetaan kommentoimalla hänen logokuvaansa Instagramissa. 
Mikäli voittajaa ei kilpailun päättymisen jälkeen tavoiteta viiden vuorokauden 
sisällä tai mikäli kilpailun voittaja ei jostain syystä halua vastaanottaa palkintoa, 
on kilpailun järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.

Jättämällä kuvan logosta kilpailuun vakuutat, että sinulla on oikeus käyttä-
määsi materiaaliin ja sen levittämiseen eikä se loukkaa kenenkään tekijänoike-
uksia tai muita immateriaalioikeuksia. Logon on oltava hyvän maun mukainen.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry ja VeNyvä-hanke muokkaa voitta-
ja-logon painokelpoiseen muotoon ja voi julkaista kilpailuun osallistuneita lo-
gokuvia valitsemissaan kanavissa ilman erillistä korvausta.

Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät sen säännöt ja sitoutuvat 
noudattamaan niitä. Kilpailun järjestäjät pidättävät oikeuden sääntöjen muu-
toksiin.Palkinto toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin. Palkintoa ei voi 
vaihtaa toiseen tuotteeseen tai muuttaa rahaksi.

Kilpailu ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä mil-
lään tavalla liity Instagramiin.

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. Lisätietoja: piritta.kahko-
nen@yvpl.fi
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Minkälainen perhe sinulla on? 
Minulla on neljä lasta. Iältään he 

ovat 17, 12, 7 ja 2 -vuotiaita. Lisäksi 
minulla on miesystävä ja hänellä kol-
me lasta, joiden kanssa olemme pal-
jon tekemisissä.

Mikä lapsissasi ilahduttaa 
eniten?

 Se, että he ovat sosiaalisia ja pyr-
kivät tekemään parhaansa. Vanhempi 
tyttö on kovin kiinnostunut tanssista 
ja nuorin matkii häntä innostuneesti. 
Muutenkin ovat kaikki reippaita ja lii-
kunnallisia. Välillä sisarusten kesken 
tulee riitaa, mutta lopulta kuitenkin 
näkee, että he pitävät sisaruksiaan 
tärkeinä hetkellisistä ärsytyksistä huo-
limatta. Pienin on varsinkin kaikkien 
hemmottelema.

 Mistä olit viimeksi ylpeä 
lapsissasi? 

 Olen ylpeä siitä, että he uskaltavat 
kertoa mielipiteensä ja näyttää tun-
teensa. Mielestäni he ovat ystävällisiä 
ja osaavat käyttäytyä fiksusti muita ih-
misiä kohtaan.

Mitä lapsesi on opettanut 
sinulle? 

Lasten kanssa on pitänyt oppia elä-
mään hetkessä ja muuttamaan suun-
nitelmiaan nopeallakin aikataululla. 

Uusi liittohallituksen jäsen, 4 lapsen ja kolmen etälapsen  Katja Kortesluoma:

Haaveilen työpaikasta
Katjan oma aika 

alkaa, kun lapset 
ovat nukahtaneet.

m u u t t u v a  p e r h e  2/2018



Neljän lapsen kanssa sattuu ja tapah-
tuu ja itse haluaisin etukäteen suun-
nitella asioita mutta lasten kanssa se 
ei kovin usein onnistu, vaan tulee sai-
rastumisia jne.

Millainen vanhempi haluaisit 
olla?

 Haluaisin olla johdonmukainen, 
kärsivällinen ja empaattinen.

Paljasta paras kasvatusvinkkisi!
Johdonmukaisuus kasvatuksessa, 

mutta toisaalta myös taito joustaa ti-
lanteiden mukaan.

Ketä vanhempaa ihailet? 
  Ihailen kaikkia vanhempia, jotka 

elämän haasteista huolimatta pysty-
vät huolehtimaan arjesta ja siinä sa-
malla omasta jaksamisestaan. Tunnen 
muutamia erityislasten vanhempia, 
joilla on ilmiömäinen kyky selvitä ti-
lanteesta kuin tilanteesta. 

Mistä saat voimia?
 Pyrin harrastamaan liikuntaa aina 

kun voin ja keskustelu ystävien kans-
sa auttaa monesti näkemään asioiden 
valoisat puolet.

Milloin sinulla on omaa aikaa?
 Aika harvoin kaikki lapset ovat sa-

maan aikaa poissa kotoa, mutta omaa 
aikaa on, kun he ovat nukkumassa.  
Ainakin kerran viikossa käyn lähei-
sessä uimahallissa ystäväni kanssa ja 
tällöin miesystäväni on lasten kanssa. 
Lisäksi äitini auttaa paljon lastenhoi-
dossa, mutta niinä hetkinä hoidan 
esimerkiksi lääkärikäyntejä. Nekin 
toisaalta ovat omaa aikaa, kun ei tar-
vitse ottaa koko katrasta mukaan.

Miten pystyt sovittamaan työn 
ja perhe-elämän?

 Tämä on ollut aina hyvin haas-
teellista. Olen kaikkien lasteni kanssa 
ollut kotona pitkään ja sen jälkeen on 
ollut vaikea palata työelämään.  Kah-
den lapseni 1- tyypin diabetes on teh-
nyt aikoinaan mahdottomaksi vuoro-
työn tekemisen. Nykyään diabeteksen 
hoitotavat ovat parantuneet ja sikäli 
tilanne on hieman helpottunut muu-

taman vuoden takaiseen tilanteeseen 
nähden. Mutta edelleen säännöllisyys 
hoidossa on äärimmäisen tärkeää ja 
koen, että lapseni terveys menee sen 
edellä, että pystyisin tekemään vuo-
rotyötä.  Tällä hetkellä etsin työtä ja 
se tosiaan rajoittaa, että vuorotyö on 
mahdotonta. Päiväkotipaikan saa-
minen on myös juuri tällä hetkellä 
alueellamme ollut vaikeaa ja on ol-
lut tilanteita työhaastatteluissa, kun 
en ole pystynyt vastaamaan milloin 
olisin käytettävissä, koska päiväkoti-
paikkaa omalta alueelta nuorimmalle 
ei ole ollut tiedossa. 

Mistä haaveilet?
 Tällä hetkellä haaveilen hyvästä 

työpaikasta, missä huomioidaan se, 
että perhe-elämän ja työn yhdistä-
minen olisi mahdollista. Olen myös 
hakenut opiskelemaan ja se voisi ava-
ta uusia polkuja työelämään. Toivon 
tietenkin myös, että lapsilla on kaikki 
hyvin ja he ovat tyytyväisiä.                        

Miten yhden vanhemman 
perheiden tarpeet voitaisiin 
huomioida Suomessa 
paremmin?

 Ylipäätään kaikessa päätöksente-
ossa pitäisi huomioida vielä enem-
män se, miten päätökset vaikuttavat 
lapsiin ja lapsiperheisiin. Ja erikseen 
pohtia asioita juuri yhden vanhem-
man perheiden silmillä, koska mo-
net tilanteet muuttuvat oleellisesti, 
jos perheessä onkin vain yksi van-
hempi. Tuntuu, että nykyään kovasti 
lapsivaikutuksia pohditaan, mutta 
lopulta se ei kuitenkaan muuta sitä, 
miten päätöksiä tehdään. Kokemus-

asiantuntijoita pitäisi varmasti käyttää 
enemmän kertomaan juurikin niistä 
hankalista tilanteista, joita arjessaan 
ovat yksinhuoltajina kohdanneet, 
vaikka niin, että esimerkiksi kerran 
kuukaudessa päättäjät tapaisivat ko-
kemusasiantuntijoita.

Miten eropalveluja mielestäsi 
voitaisiin kehittää? 

Keskusteluapua pitäisi olla saa-
tavilla hyvin matalalla kynnyksellä, 
että kaikki halukkaat pääsisivät parin 
päivän viiveellä keskustelemaan ti-
lanteestaan. Sanotaan, että pariskun-
nat hakeutuvat parisuhdeterapiaan 
yleensä liian myöhään parisuhteen 
kannalta, mutta keskustelusta am-
mattilaisen kanssa on varmasti hyötyä 
siinäkin tilanteessa, ettei parisuhdet-
ta saada pelastettua, mutta tarvitaan 
neuvoja akuuttiin erotilanteeseen.

Erotilanteessakin on tärkeää, että 
on helposti saatavilla kotipalvelua. 
Vaikka ihan vain siksi, että vanhem-
mat pystyvät aikuisten kesken puhu-
maan käytännön järjestelyistä ilman, 
että tarvitsee samalla pohtia mikä on 
lasten korville sopivaa.

Mihin liiton pitäisi mielestäsi 
paneutua tulevaisuudessa? 

Liitto on tehnyt hyvää työtä ja us-
kon, että näin on jatkossakin. Yksin-
huoltajuus perheessä, jossa on eri-
tyislapsi/lapsia, on mielestäni tärkeä 
aihe. Tällainen tilanne kuormittaa 
enemmän kuin yksinhuoltajuus yk-
sistään.  
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Kuopiossa pilotoitiin 
kansainvälisenä 
yksinhuoltajien päivänä 
21.3. yksin lasta odottavan 
perhevalmennus, joka 
luotiin täydentämään 
osaksi Kuopion kaupungin 
tarjoamaa moniammatillista 
perhevalmennustarjontaa. 

Idea yksin lasta odottavien perheval-
mennukseen lähti Kuopion seudun 

yhden vanhemman perheet ry:n vara-
puheenjohtaja Sirja Östilän aloittees-
ta tuoda jo yksin odottavalle tietoon 
sekä raskauden aikaisen että lapsen 
syntymän jälkeisen ajan konkreettiset 
tukimuodot. Toisaalta Leija-ryhmistä 
saatu palaute kuntien perhevalmen-
nusten ydinperhekeskeisyydestä on 

jättänyt konkreettisen palvelutarpeen, 
johon tässä kohtaa näimme myös tar-
peellisena vastata. 

Lähdimme YVPL:n Itä-Suomen 
aluetoimistossa ideoimaan konseptia 
ja muotoilimme palvelun kolmeosai-
seksi: "Tuki raskauden aikana", "Var-
hainen vuorovaikutus raskauden 
aikana ja jälkeen" sekä "Meidän ta-
rina - Kuinka vastaan lapselle toisen 

Kuopiossa pilotoitiin
Itä-Suomen aluekoordinaattori Marjo Meriranta:

yksin lasta odottavan perhevalmennus

Savonia AMK:n kätilötyön opiskelijat toteuttivat illan varhaisen vuorovaikutuksen toiminnallisen osuuden ohjaamalla vauvahierontaotteita.
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vanhemman puuttumisesta". Yhteis-
työkumppaniksi pyydettiin jo ole-
massa olevista verkostoista Kuopion 
Ensikotiyhdistystä (jossa toteutetaan 
jo raskauden aikaista tukea mm. dou-
la-toiminnan muodossa), Savonia 
Ammattikorkeakoulun kätilötyön 
yksikköä sekä Kuopion kaupungin 
neuvolatyön. Tällä kokoonpanolla 
hioimme loppukesän ja syksyn aika-
na perhevalmennusmallin, jonka ta-
voitteena on vastata mahdollisimman 
kattavasti yksin lasta odottavan erityi-
siin tarpeisiin sekä raskauden aikana 
että sen jälkeen.

Pilotti-ilta oli todella lämminhen-
kinen ja onnistunut. Illan vetovastuu 
oli Kuopion Ensikotiyhdistyksen sekä 
Yhden Vanhemman Perheiden Liiton 
Itä-Suomen aluetoimiston työnteki-
jöillä, mutta jokaista osa-aluetta vah-
visti kokemusasiantuntijan ääni, joka 
toi perhevalmennukseen erityisen ar-
vokkaan vertaisuuden näkökulman. 
Pian valmistuvat kätilötyön opiskeli-
jat kertoivat puolen tunnin mittaisessa 
toiminnallisessa puheenvuorossaan 
varhaisesta vuorovaikutuksesta ja ve-
tivät vauvanukkejen kanssa ohjatun 
vauvahierontatuokion.

Lapsi- ja perhepalveluiden muu-
tosohjelman Pohjois-Savon ”Yhdes-
sä”-hanke tähtää yhteistyöhön oli 
sektorirajojen niin vanhemmuuden 
tukemisessa kuin eropalveluissa – ta-
voitteet tulevat ylhäältäpäin ja ovat 
valtakunnallisia, eli sektorirajat tuli-
si hälvetä myös muissa maakuntien 
muutosohjelmahankkeissa. Sikäli 
tämän kaltainen perhevalmennus-
pilotti on oiva esimerkki yhteistyön 
parhaista mahdollisista hedelmistä; 
jokainen taho toi pilottimallinnuksen 
suunnitteluvaiheeseen oman asian-

tuntemuksensa. Jatkoa ajatellen pal-
velunohjaus tapahtuu neuvolasta ja 
me kolme muuta tahoa; Kuopion En-
sikotiyhdistys, Savonia AMK ja YVPL 
ry:n Itä-Suomen aluetoimisto (joka 
myös vastaa koordinoinnista) vastaa-
vat illan toteuttamisesta yhdessä.  

Valmennus tullaan toteuttamaan 
Kuopiossa kaksi kertaa vuodessa, 
maalis-huhtikuussa ja loka-marras-
kuussa yhden illan mittaisena. Siihen 
voi osallistua myös vastikään lapsen 
saaneet, jolloin perhevalmennuk-
sen anti kattaa synnyttäneelle ennen 
kaikkea varhaisen vuorovaikutuksen 

toiminnallisen osuuden sekä Meidän 
tarina -osuuden.

Jo nyt sekä Lape-kehittämistyössä 
että kentällä mallinnus on otettu vas-
taan sote-toimijoiden keskuudessa 
sananmukaisesti raikuvin aplodein. 
Mallinnus on lähdössä kovaa vauhtia 
eteenpäin maakuntaan; onhan läm-
minhenkinen perhevalmennus-ilta 
oiva keino verkostoitua myös samas-
sa tilanteessa olevien ihmisten kans-
sa. Ilta luo myös oivat lähtökohdat 
paikkakunnan olohuonetoiminnalle. 
Tästä on hyvä jatkaa! 
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asianajaja, varatuomari
Liesikuja 4 A, 3. krs,  

01600 Vantaa (Myyrmäki)
puh. 040 727 0202

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

Asianajotoimisto

Terhi ja Pekka Eriksson Ay
Espoon toimipiste:  

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

Helsingin toimipiste:  
Arkadiankatu 16 B 25, 00100 Helsinki

Puhelin (09) 859 6403 
tai 050 588 1110 ja 050 588 1102

etunimi.sukunimi@asianajotoimistoeriksson.fi

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

Niemi keskustelee kans
sasi  parittomien viikkojen 
 maanantaisin klo 1113  
puhelin: 0400 965 416

Perhevalmennuksessa esiteltiin myös alueen eri toimijoiden tukimuodot yhden vanhemman 
perheille. YVPL:n LEIJA-hankkeen Ruun tarina -kirja tullaan jakamaan jokaiselle 
perhevalmennukseen osallistuvalle äidille. 
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Nuorin lapseni on 11-vuotias 
poika, jolla todettiin ADD psy-

kologisissa tutkimuksissa perheneu-
volassa (PENE) syksyllä 2012 monen 
vuoden oirehdinnan jälkeen. Keskim-
mäinen lapsistani (tytär) täyttää pian 
18 vuotta ja hänellä on tapaamisia 
Nuovossa (nuorten matalan kynnyk-
sen hoitopaikka) syksystä 2011, jossa 
nyt on päädytty siihen, että olisi tär-
keä tutkia myös tyttären oireita kysei-
sen ADD häiriön poissulkemiseksi/
toteamiseksi. Perheeseemme kuuluu 
myös 25-vuotias poikani, joka asuu 
itsenäisesti, mutta kärsii vaikeasta 
mielenterveyden- ja päihdeongel-
masta sekä hänen 4-vuotias lapsi, 
joka tapaa avustuksellani isäänsä.

Onko tämä normaali 
reagointi vanhempien 
eroon, kavereilta 
opittua, nuorisotrendi… 

Avun ja tiedon saaminen huolta ai-
heuttavalle lapselle ei ole kovinkaan 
helppoa ja yksinkertaista saada. Tieto 
on asiantuntijoilla ja heidän kanssa 
keskustelemaan pääsemiseksi on käy-
tävä aluksi monia keskusteluja lapsen 
kaveripiirin vanhempien, päiväkodin 
henkilökunnan, koulun opettajien, 
kouluterveydenhuollon, sosiaalihuol-
lon, mahdollisesti siis lastensuojelun 
ja muiden tahojen kanssa. Vanhem-
man on itse aluksi pohdittava mie-
lessään onko kyseessä lapsen "nor-
maali" käyttäytyminen, mahdollisesti 
reagointi johonkin asiaan esim. muu-
tokseen (vanhempien avioero tmv.), 

kasvuun ja kehitykseen liittyvää käyt-
täytymistä, opittua käyttäytymistä (ka-
verit, vanhemmat, opettaja) tai jokin 
nuorisomaailmaan liittyvä trendi tai 
"villitys", ennen kuin vanhempana 
voi ottaa seuraavan askeleen ja selvit-
tää mahdollisuuksia, mistä saisi apua 
tai neuvoja lapsen huolestuttavaan 
tai ihmetystä aiheuttavaan käyttäyty-
miseen. Tässä asiassa voin itse olla 
tyytyväinen ja onnekas, sillä olen 
työskennellyt erityisnuorten kanssa, 
joilla tutkitaan mm. neuropsykologi-
sia häiriöitä.

Tosin tie lapseni tutkimuksiin ja 
hoitoon saamiseksi ei ollut minulle-
kaan helppo.

Päiväkodissa jouduttiin 
usein rajoittamaan, 
koulussa opettaja 
totesi parin päivän 
jälkeen lapsella olevan 
ongelma

Olin jo nuorimman lapseni koh-
dalla ehtinyt kiinnittää huomiota 
hänen rauhattomaan, levottomaan 
ja jossain määrin erikoiseenkin käyt-
täytymiseen ihan pikkulapsuudesta 
lähtien. Neuvolassa tämä todettiin 
"normaaliksi poikalapsien" käyttäyty-
miseksi. Päiväkodissa ja esikoulussa 
ei ilmennyt henkilökunnan mukaan 
mitään erikoista. Henkilökunta oli 
joutunut usein rajoittamaan lastam-
me hoitopäivän aikana koko 1-6 
vuoden aikana. Koulun alkaessa en-
simmäisellä luokalla opettaja totesi 

parin koulupäivän jälkeen, että ei tule 
mitään, lapsella on jokin ongelma, ei 
keskity eikä pysy paikoillaan, häärää 
omiaan ja häiritsee muita. Lisäksi lap-
semme karkaili koulusta eikä suostu-
nut kouluun aina edes lähtemään. 
Tuolloin koulu suositteli yhteyden-
ottoa PENEen (perheneuvola), jossa 
sitten muutaman kerran kävimme, 
mutta mitään toimenpiteitä ei tästä 
seurannut.

Kolmannella luokalla 
alkoivat vaikeudet 
moninkertaisina

Oli koulukiusaamista, pärjäämät-
tömyyttä oppiaineissa, keskittymisky-
vyttömyyttä ja aggressiivista käyttäy-
tymistä. Koulusta oltiin usein minuun 
yhteydessä, osin senkin takia, että olin 
pyytänyt ilmoittamaan, mikäli lapsen 
kanssa on koulupäivän aikana han-
kaluutta. Tuolloin oli myös vanhem-
pien ero. Päädyimme jälleen PENEen 
asiakkaiksi, jossa aluksi pohdimme 
avioeron vaikutusta lapsemme käyt-
täytymiseen. Mielestäni tapaamisista 
ei ollut hyötyä. Lapsi tapaili koulus-
sa myös koulukuraattoria, johon olin 
äitinä myös yhteydessä. Olin yhtey-
dessä myös sairaanhoitoalueemme 
lastenpsykiatrian johtavaan psykiat-
riin, jolle kerroin lapsemme varhais-
lapsuudesta ja nykytilanteesta, vaikka 
meillä ei siis asiakkuutta kyseiseen 
yksikköön ollutkaan. PENEssä ih-
meteltiin kovasti, kun aloin pyytää 
apua lapsemme oirehdintaan enkä 
niinkään vanhempien avioeron mah-
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dollisesti lapsille aiheuttamiin vaiku-
tuksiin. Johtava psykiatri vastasikin 
jonkin ajan kuluttua ja suositteli eh-
dottomasti ja pian neuropsykologisia, 
mahdollisesti myös neurologisia ja 
psykologisia tutkimuksia. Kerroin täs-
tä myös PENEssä, jossa sitten jonkin 
ajan kuluttua ryhdyttiin tutkimuksia 
toteuttamaan. Koulusta pyysin lähet-
teen tutkimuksiin, johon sekä opet-
taja että erityisopettaja kirjoittivat 
uskomattoman määrän oppimiseen, 
opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyviä 
asioita ja pulmia, joista kaikista mi-
nulla ei ollut tietoakaan.

Kouluterveyden-
hoitajalta kiitettävä 
apua

Tutkimusten päätyttyä ja tulokset 
saatuamme alkoi PENEssä tiiviim-
pi vanhemman ohjaus (isä ei näihin 
suostunut osallistumaan) ja lapsen 
tapaamiset. ADDn lisäksi lapsella 
ilmeni pakko-oireinen ahdistunei-
suushäiriö ja myös tunne-elämän 
kypsymättömyyttä. Lisäksi olin kou-
luterveydenhoitajaan yhteydessä, 
mistä muodostuikin erinomainen tuki 
ja apu lapselle ja lapsen koulunkäyn-
tiin. Kouluterveydenhoito otti  kiitet-
tävän kopin lapsen hoidon ja tuen 
tarpeesta. PENEssä ja koulussa on 
järjestetty yhteisiä tapaamisia ja yh-
teistyö on pikkuhiljaa alkanut sujua 
kodin, vanhempien, koulun ja Penen 
välillä. Koulun henkilökunta rehtoria 
myöten on ollut aktiivisesti ajamassa 
lapsen oppimiseen ja koulunkäyntiin 
liittyviä tukitoimia, kuten mm. kou-
lunkäynnin tukijakso, jota PENEssä 
ensin vastusteltiin. Yhteisen näke-
myksen ja hoitolinjan saavuttamisek-
si lapsen edun mukaisesti edellyttää 
vanhemmalta/vanhemmilta melkoi-
sen määrän aktiivisuutta. 

Lastensuojelun 
asiakkaina

Asiakkuus alkoi puolivahingossa, 
kun lapsi oli poikajoukon mukana va-
rastelemassa kaupasta ja joukkio jäi 

kiinni. Asiasta tuli poliisilta tieto, jos-
sa kysyttiin halukkuutta tavata lasten-
suojelun edustaja.  Ongelmat lapsen 
kanssa olivat tuohon aikaan jo suuret.  
Lastensuojelu toteutti lastensuojelun 
kartoituksen lastensuojelun tarpeen 
arvioimiseksi ja lapsen erityisongel-
man vuoksi asiakkuus oli mahdolli-
nen. Kolmen vuoden lastensuojelun 
asiakkuuden aikana sosiaalityönteki-
jämme on vaihtunut kolme kertaa ja 
on jälleen vaihtumassa. Työntekijästä 
riippuvaista on, minkälaista apua per-
heemme on mahdollista saada. Tämä 
on käynyt selväksi. 

Tämä tapaaminen oli tänä aamu-
na. Perhetyöntekijöiden rooli on olla 
tukemassa vanhempaa ja auttamassa 
arkipäivän toimissa. Tavoitteeksi mää-
riteltiin lapsen koululäksyissä autta-
minen sekä välipalojen tekeminen. 
Lisäksi perhetyöntekijät tekivät lap-
sen päivälukujärjestyksen toimista, 
jotka lapsen tulee tehdä heräämisestä 
alkaen. Lastensuojelun työntekijä to-
tesi,  että perhetyö voidaan lopettaa, 
jos apua ei  tunnu olevan. Tämänkal-
tainen asennoituminen huolestutti: 
toiminnan lopettamisesta alettiin pu-
hua ennen kuin koko toimenpidettä 
on ehditty edes käynnistääkään.

Lapsen tapaamiseen ja huoltoon 
liittyvissä asioissa lastenvalvojan 
tapaamiset ovat olleet tarpeellisia, 
vaikka tässä asiassa olen joutunut tur-
vautumaan oikeusaputoimiston pal-
veluihin, jotta erityislapsen oikeus ja 
mahdollisuus hyvään ja turvalliseen 
kasvuympäristöön voitaisiin taata. 
Lastenvalvojalla eivät keinot tähän 
asiaan riittäneet. 

Lastensuojelun  asiakas 
ei saa omaishoidon 
tukea

Luin kunnan sivulta, että omaishoi-
don tukea ei myönnetä, mikäli perhe 
on lastensuojelun piirissä. Tätä seik-
kaa olen nyt ihmetellyt. Oma roolini 
lapsen hoitamiseksi on suuri: lapseni 
tarvitsee apua ja tukea kouluun lähte-
misessä, ruokailuissa, säänmukaisten 
vaatteiden pukemiseksi,koulutavaroi-

den kokoamiseksi, läksyjen teossa, 
päivittäisen aikataulujen hahmotta-
misen tukemisessa, asioiden tärkeys-
järjestyksen ylläpitämisessä, unen ja 
levon toteuttamisessa, asioiden muis-
tuttaminen on ehdotonta ja erityisesti 
tilanteissa, kun tavaroita ja esineitä 
on hävinnyt ja unohtunut; sosiaali-
sessa käyttäytymisessä, käyttäytymi-
sessä kaverisuhteissa kiistatilanteissa, 
"herättelyissä" tilanteista, joissa hän 
on uppoutunut ja unohtanut ulko-
maailman, kiellettyjen, uhkaavien ja 
haitallisten asioiden erittelyssä, kuten 
tupakanpoltto, alkoholin käyttö, va-
rasteleminen, pommin rakentaminen, 
K18 -pelit ja videot; turvallisuuden 
ylläpitämisessä, kun oma itsesuoje-
luvaisto on alentunut ja kaiken kaik-
kiaan lapsen "hillitseminen" hänen 
impulsiivisessa käyttäytymisessään. 

Rahallista tukea ei lastensuojelusta 
ole perheellemme tullut. Lisäksi sosi-
aalityöntekijä pyysi minua olemaan 
seurakuntamme diakoniatyöhön yh-
teydessä lapsen harrastustoiminnan 
taloudellisen tuen hakemista varten. 
Näin myös tein ja varasin tapaa-
misajan diakonille. Tämä tapaami-
nen oli varsin hyödyllinen, sillä sain 
myös tietoja ns. kolmannen sektorin 
taloudellisen tuen mahdollisuudesta, 
johon ei tähän mennessä ole missään 
yhteydessä viitattu. 

Ponnistelut kannattivat, 
sillä lasteni tilanne on 
nyt hyvä

Nyt kun viisi vuotta em. kirjoituk-
sesta on kulunut voin todeta tyytyväi-
sin mielin, että kaikkien kolmen lap-
sen tilanne on hyvä!  Kaksi vanhinta 
pärjäävät hyvin nuorina aikuisina ja 
nuorimmainen on aloittelemassa kes-
kiasteen koulussa.

Yksinhuoltajaäiti 

(yhteystiedot saa toimituksesta)
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YHDISTYKSISSÄ TAPAHTUU
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 Yhteis huoltajat 
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 parittomi-
en viikkojen tiistaisin klo 17-19 Oulunkylän 
kirkolla, Teinintie 10. Yhteyshenkilö perhe-
työn diakoni Terhi Lahdensalo: p. 050 365 
3987 tai terhi.lahdensalo@evl.fi. Yhteistyössä 
Päksy ry ja Oulunkylän seurakunta.   
Olohuone monikulttuurisille yhden van-
hemman perheille tapaa Vallilassa joka kuu-
kauden toinen keskiviikko klo 17.30- 19.30. 
Lisätietoja vertaisohjaajalta Eijalta:  eija.
tuominen@iki.fi.
Tullinpuomin puiston olohuone Mannerhei-
mintiellä kokoontuu parittomien viikkojen 
torstaisin klo 17.30-19.30. Paikkana Tullin-
puomin puisto osoitteessa Mannerheimintie 
81 A. Lisätietoja: minttulainen@gmail.com.
Sateenkaareva Olkkari tapaa Pienperheyh-
distyksen tiloissa Sörnäisissä osoitteessa 
Kinaporinkatu 11 A.  Lisätietoja tapaamisista 
saat vertaisohjaajalta Sadulta satumusto-
nen@gmail.com. Yhteistyössä Pienperheyh-
distyksen kanssa. 
Totaaliyhäriolkkari kokoontuu kerran kuu-
kaudessa lauantaina klo 16-18. Paikkana 
Tullinpuomin puisto osoitteessa Mannerhei-
mintie 81 A. Lisätietoja vertaisohjaajalta Tui-
jalta p. 040 530 1351. Yhteistyössä mukana 
Totaaliyhärit ry. 
Vuosaaren yhden vanhemman perheiden 
olohuoneen tapaamiset parittomien viikko-
jen 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 tapaa-
misten järjestämisen tai kaipaat muuten 
tukea tilanteeseesi voit olla yhteydessä Pet-
raan, 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 ko-
koontuu 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 ko-
koontuu 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 terveys-
asema, Tapailanpiha 13 B, pääovista sisään. 
Aloitamme yhteisellä keittoruokailulla klo 

17.30-18 .00. Lastenhoito järjestetty. Muka-
na illoissa diakoni Päivi Harju ja perhetyön-
tekijä Tiina Alakoski, jolta lisätietoja p. 044 
7656971, tiina.alakoski(at)evl.fi. Toiminta 
järjestetään Janakkalan seurakunnan ja kun-
nan 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 perhei-
den olkkari kokoontuu keväällä 2018 tiis-
taisin 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? Totaaliyk-
sinhuoltajien äitikahvila kokoontuu  Jär-
venpäässä Kyrölässä, Neilikkakatu 20 joka 
toinen maanantai (parilliset viikot).  Lisätie-
dot 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 pää-
asiassa Kajaanin perheasemalla, Koivukos-
kenkatu 14. Katso tapahtumat yhdistyksen 
facebook-sivulta.
Kajaanin totaaliyksinhuoltajien vertaistuki-
ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 17.30-
19.30 Kajaanin perheasemalla, Koivukosken-
katu 14, Kajaani. Varaa lastenhoito edellisen 
viikon keskiviikkona Sonjalta 040 245 1733. 
Yhteistyössä Totaaliyhärit ry:n kanssa.
KANKAANPÄÄ
Yhdenvanhemman perheiden vertaistuki-
ryhmä  kokoontuu kuukauden ensimmäi-
senä 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 kah-
vin kera. Syksyllä kokonnumme 6.9., 4.10. 
ja 1.11. Tervetuloa. Lastenhoito järjestetty. 
vapaaehtoinen maksu. Yhteistyössä  MLL:n 
Kankaanpään  alueyhdistyksen kanssa. Li-
sätietoja: granholm.nina(at)gmail.com puh. 
040 4144 991.
KAUNIAINEN
Vertaistuellinen lähivanhempien ryhmä, yk-
sinhuoltajien 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. Jäsen-
rekisteri merilapinyvp(at)gmail.com.
Tornio
Tornion olohuone kokoontuu keskiviikko-il-
taisin  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 vertaistuki-
ryhmä eli olohuone kokoontuu joka kuukau-
den viimeinen sunnuntai klo 16-18  Killan 
asukastuvalla, Kankurinpolku 2. Kerava. Yh-
teistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 
Keravan seurakunta ja Yhden Vanhemman 

Perheiden Liitto ry. 
KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Yksinhuoltajat ry 
Kysy liitosta 040 541 5294 Teija Hall-
bäck-Vainikka
KOKKOLA
Kokkolan Seudun Yhden Vanhemman Per-
heet ry kokkolayvp(at)gmail.com, ksyvp.
yhdistysavain.fi, 
puheenjohtaja: Nanna Joke-
la  nanna.jokela(at)jippii.fi                                                             
puh. 046 637 4210. 
Olohuone kerran kuukaudessa sunnuntaisin 
klo 14–16. Paikka: Yhteisöklubi Silta, Ran-
takatu 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 seu-
dun 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. Yhteis-
työssä Kuusankosken srk:n ja YVPL Itä-Suo-
men aluetoimiston kanssa. Vetäjä: Maria 
Korpi, 0400 795835, maria.korpi(at)evl.fi.
KUOPIO
Kuopion Seudun Yhden Vanhemman Per-
heet ry
Yhteyshenkilö: kuopionyhsihteeri(at)gmail.
com,vertaisasioissa puh. 046 902 6774
Facebook: Kuopion-Seudun-Yhden-Van-
hemman-Perheet-ry . Ilmoitamme tapahtu-
mista ja ajankohtaisista asioista facebook 
-sivuillamme, käy tykkäämässä niin pysyt 
ajan tasalla!
Kuopion yhden vanhemman olkkari ko-
koontuu 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 ko-
koontumiset Kuopion Perheentalolla keski-
viikkoisin 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/sosi-
aali-ja-terveysalan-yhdistyksia/lahden-seu-
dun-yhden-vanhemman-perheet-ry-lah-
den-seudun-yharit/, Facebook: Lahden 
seudun Yhden Vanhemman Perheet ry
LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Yksinhuoltajat ry. 
Lisätietoja liitosta 0400 441708, Marjo 
Meriranta.
Lappeenrannan yhden vanhemman perhei-
den 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/tyomuo-
dot/neuvokeskus2/vanhemmille/vertaiskah-
vila-kun-kaipaat-juttu/aukioloajat-valopilk-
ku-lappeenra/
LOHJA
Lohjan seudun Yksin- ja Yhteishuoltajat ry  
Pj. Piia Karppinen piia.karppinen(at)elisanet.
fi, 040 526 5972. Lohjan olohuone ko-
koontuu 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: Mar-
jo Rasi p. 0500-203483 sekä diakonissa Soili 
Väisänen p. 040-740762. 
MIKKELI
Mikkelin seudun yhden vanhemman perhei-
den 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.hall-
back-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-vuoti-
aille. 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 Keskus-
ta, Hyvän Mielen talo, Kauppurienkatu 23, 
2. krs.  Kokoontuu joka kuukauden ensim-
mäinen tiistai klo. 17.30 – 19.30. (6.2., 6.3., 
3.4., 1.5.) Yhteistyössä Oulun kaupunki.
Oulun Koskelan olohuone, Hyvinvointineu-
volan 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 Luuk-
kaan 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 And-
reaan 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 päivä-
koti, 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, Kumppa-
nuuskeskus, Kansankatu 53. Kokoontuu ker-
ran 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, Kirkko-
herrankuja 2. alkaen 11.1.2018. Mukavaa yh-
dessäoloa, 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 yhteishuol-
tajat ry Kokoonnumme Nortamon perhe-
keskuksessa Cafe Tassulassa, Nortamonkatu 
30, joka kuukauden neljäntenä maanantaina 
22.1., 26.2., 26.3., 23.4. ja 28.5, klo 17.00- 
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19.00. 26.2 paikan päällä myös Yhden Van-
hemman Perheiden liiton Teija Hallbäck-Vai-
nikka, 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 Olkka-
rit klo 18-19.30 maanantaisin 12.2., 12.3., 
16.4. ja 14.5.  Temppelikatu 9 C, kerhohuo-
ne. 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  kes-
kiviikkoisin klo 17.00-19.00 Paikka: Man-
nerheimin 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-Vainik-
ka. Yhteyshenkilö ja  tiedustelut: 050 314 
9044,  marja.wiikari(at)evl.fi ja Kirsi 040 
5001845.  Järjestäjät:  Sastamalan seurakun-
ta 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 tiis-
taisin klo 17.30-19.30. Päivät ovat:  ti 23.1., 
20.2., 20.3., 17.4. ja 15.5.2018  klo 17.30-
19.30. 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. Li-
sätietoja 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 Perhei-
den talolla parittomien viikkojen keskiviikko-
na klo.17.30-19.30, Putaankatu 2. Lisätietoa: 
Seija 040 846 5093. 
TURKU
Turun Seudun Yksinhuoltajat ry
pj. Tarja Mäkelä 044 358 8599, varapj. Kris-
tiina 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 ihmeelli-
nen 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 per-
heen 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 Torstai-
tupa-nimisen vertaistukiryhmän yhden 
vanhemman perheille ja heidän lapsilleen. 
Torstaitupa kokoontuu yleensä torstai-iltoina 
Ilolan seurakuntakodilla, Soittajankuja 2, 
01390 Vantaa. Klo 17.30–19.30.Tarkemmat 
tiedot löytyvät Tikkurilan seurakunnan ta-
pahtumakalenterista, jossa ilmenee myös ne 
poikkeukset, jolloin Torstaitupa ei kokoonnu. 
http://www.vantaanseurakunnat.fi/tikkuri-
lan-seurakunta 
Aikuisilla on mahdollisuus Torstaituvassa 
keskustella rauhassa omassa tilassaan luot-
tamuksellisuuden ja vaitioloon sitoutuen. 
Lapsille lastenohjaajat järjestävät omaa 
toimintaa. Pientä iltapalaa tarjotaan, 2e/per-
he (kolikkolippaaseen). Toiminnasta vastaa 
Tikkurilan srk diakoniatyö, Meiju Riihelä p 
0405097305.
Rekolan seurakunnan yhden vanhemman 
perheet kokoontuu Asolan seurakuntatalolla 
osoitteessa Asolantie 6 joka kuukauden 
toinen torstai klo 17.30. Yhteyshenkilö 
perhetyön diakoni Siru Rantanen, p. 050 
342 6155.
Vantaankosken seurakunnan YH-olo-
huone kokoontuu perjantaisin klo 17-20. 
Vantaanlaakson kerhotila pienen ostarin 
yläkerrassa,Naapurinkuja 2. Lisätietoja saa 
Ritva-Leenalta, 050 3589217 ritvaleenatuu-
li(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.kaapa-
tutlapset.fi 
Löydät meidät myös Twitteristä ja Faceboo-
kista nimellä Kaapatut Lapset ry. 
Voit myös liittyä sähköpostilistallemme! 
Totaaliyhärit ry
Totaalisesti yksin lastaan odottaville ja/tai 
kasvattaville vanhemmille. Pj. Minna Heikki-
nen, totaaliyharit@gmail.com. Kts. myös yh-
distyksen kotisivut:  http://totaaliyharit.wix-
site.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 mu-
kaan ja saat Muuttuva Perhe-lehden.
Vertaisryhmät kokoontuvat tällä hetkellä 
Tampereella, Jyväskylässä ja Kajaanissa. Kat-
sothan tarkemmat tapaamisajankohdat To-

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

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

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

ODOTATKO YKSIN?
Odotatko lasta yksin? Kaipaatko tietoa ja tu-
kea? Aluekoordinaattori Teija Hallbäck-Vai-
nikan tavoitat numerosta 040 541 5294 
virka-aikoina.

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

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

PSYKO TERAPEUTTI-
PÄIVYSTYS JÄSENILLE 
Parittomien viikkojen maanantaisin klo 11-
13, Helena Niemi, 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)
ma  klo 17-19 
Anne Liakka 020 762 2448 (Helsinki ja 
Porvoo)
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 (HEL-
SINKI)
to klo 16–17 
Leena Kenttämies puh. (019) 779 000 (RII-
HIMÄKI)
to klo 16–18 
Eeva-Leena Wendelin puh. 050 421 2333 
(OULU)
to klo 16–18 
Marja Välilä, p. 040 718 1556, Hanna Ra-
hikka, p. 050 302 6440 (Helsinki)
pe klo 15–16 
Satu Wartiovaara ja Perttu Turku puh. 
010 423 4340 (HELSINKI)

VAPAAEHTOISAUTTAJIEN 
VERTAISTUKIPUHELIMET
Eronneet nuoret äidit, joilla pieniä lapsia 
050 352 3634
Helsinki / Pääkaupunkiseutu
tukipuhelin: 050 408 1578

Kotka
tukipuhelin 050 566 3044
Leskeksi jääneiden tuki
nuoretlesket.oulu@gmail.com

Paltamo
045 840 7917/Tuula, arkisin klo 21.00 asti

Tampere
0400 741 972  Tuula, iltaisin ja viikonlop-
puisin

Turku (iltaisin)
044 358 8599

Tuusula (iltaisin)
040 772 2850
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
040 527 4157 Tuomo

Kansainvälinen ero
Tukihenkilövastaava, jolta tukihenkilöitä voi 
tiedustella p. 044 2626 662.

Omille jaloille 
-toiminta auttaa vaikeissa elämäntilanteissa 
olevia heidän talous- ja velkaongelmissaan. 

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

YHDEN VANHEMMAN 
PERHEIDEN LIITON 
LIITTOHALLITUS 2016-2017
pj. Susanna Kavonius  
susanna.kavonius@hel.fi
varapj. Marika Mattila
mmamattila@gmail.com

Jäsenet:
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 yhdistys-
tietoihin sekä jäsentietoihin, ota yhteys 
helja.sairisalo@yvpl.fi

LIITON WWW-SIVUT: www.yvpl.fi

m u u t t u v a  p e r h e 2/2018



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

m u u t t u v a  p e r h e  2/2018

YVPL MAKSAA 
POSTIMAKSUN

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
Espoossa ja Vantaalla 

ovat käynnistyneet Eron 
ensiapupisteet

Kun ero askarruttaa, matalan kyn-
nyksen apu on Eron ensiapupisteessä. 
Tavoitat siellä lakimiehen, perhetera-
peutin sekä erovanhemmuuden koke-
musasiantuntijan.  Vapaa pääsy ilman 
ajanvarausta.  

Espoon Kauppakeskus Ison Ome-
nan (uusi metroasema Matinkylä) 
Neuvolassa ja Vantaan Tikkurilassa 
Vernissakatu  8 C ensiapupisteet päi-
vystävät joka maanantai klo 12-16 
.  Tikkurilan yhteyshenkilö on Jenny 
Lilja, 040 584 9294 ja Erika Salmi-
nen 050 304 5782.Lisäksi Eron ensia-
pupiste on Aurinkokivessä, Kivistön 
neuvolassa, Aurinkokivenkuja 1, kes-
kiviikkoisin klo 9-16, yhteyshenkilö 
on Minna Raitanen 043 8266277 ja  
Koivukylän terveysasemalla, Karsik-
kokuja 15, 2. krs, aula 4, huone 10.  
Yhteyshenkilö Niina Mennander 043 
826 6276 torstaisin klo 8-12

Etelä-Suomen aluepäivät 3.-
5.8. Oksjärvellä

Perinteisiä Etelä-Suomen aluepäi-
viä vietetään 3-5.8.2018 Oksjärvellä. 
Aluepäivillä on kaikkea kivaa koko 
perheelle. Tiedossa on siis mukavaa 
yhdessäoloa ja mikä jännintä, yöpy-
minen on teltassa tai omalla alustalla 
leirikeskuksessa. Viikonloppupake-
tin hinnat ovat:  Aikuinen 40 €, lapsi 
10-15-v 25€, lapsi 5-9-v 18€ ja alle 
5-v 8€. Varaa paikkasi pian, sillä niitä 
on vain 50 ensiksi ilmoittautuneelle. 
Ilmoittautumiset: teija.hallback-vai-
nikka@yvpl.fi tai  040 541 5294 17.7. 
mennessä.

Muita ryhmiä
KUOPIO Suomalainen eroseminaa-

ri alkaa ti 11.9. klo 17-20.00. Mak-
suton lastenhoito järjestetty ryhmän 
ajaksi. Hinta yhdistyksen jäsenille 150 
€, muille 300 €. Yhdistyksen jäseneksi 
voi liittyä www.yvpl.fi, tai ilmoittau-
tumisen yhteydessä. Ilm. marjo.meri-
ranta@yvpl.fi, 0400 441 708.

KUOPIO Eronneiden vanhempien 

7-12-vuotiaiden lasten ryhmä 26.-
27.10., pe klo 17-19.30 ja la klo 10-
15. Paikka: Kuopion Pelastakaa Lapset 
ry, Suokatu 36 B 36, Ilm. 12.10. men-
nessä marjo.meriranta@yvpl.fi, 0400 
441 708.  Ohjaajina Itä-Suomen alue-
koordinaattori Marjo Meriranta ja Pe-
lastakaa Lapset ry:n ehkäisevän työn 
koordinaattori Mervi Hakkarainen.

TURKU Erovertaisryhmä 4-6-luok-
kalaisille lokakuussa 2018. Vetäjinä 
toimivat johtava nuorisotyönohjaaja 
Mirka Simonen ja nuorisotyönoh-
jaaja Jenni Haltia. Ilmoittautuminen 
16.9.2018 mennessä https://www.
lyyti.fi/reg/erovertaisryhmasyksy2018. 
Aikuisten ryhmä kokoontuu samaan 
aikaan ja samassa paikassa kuin las-
tenkin ryhmä, mutta eri tilassa. Ryhmä 
on luottamuksellinen ja suljettu. Ryh-
mässä keskustellaan samassa elämän-
tilanteissä olevien perheiden kanssa 
mm. eron jälkeisestä vanhemmuudes-
ta.  Aikuisten ryhmän ohjaajana toimii  
YVPL:n aluekoordinaattori Teija Hall-
bäck-Vainikka, teija.hallback-vainik-
ka@yvpl.fi tai 040 541 5294.


