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Lapsen sairaus tai vamma lisää eronneisuusriskiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
tutkimus vuonna 1987- syntyneiden lasten selviytymisestä paljasti, että 37% autis-

mia sairastavien lasten vanhemmista oli eronnut, kun muiden lasten vanhempien osuus 
oli vajaa puolet siitä. Erityislapsen sairauden tai vamman aiheuttamat arjen haasteet 
voivat vaikuttaa myös lapsen ja etävanhemman tapaamisten järjestämiseen. 

Vanhempi saattaa aluksi torjua lapsen sairauden tai vamman, mikä kuitenkin yleensä 
menee ohi. Kummallekin vanhemmalle pitää järjestää mahdollisuus saada lapsen kun-
toutukseen ja terapiaan liittyvää ohjausta. Eroon liittyvissä huoltajuutta tai tapaamista 
koskevissa kiistatapauksissa tapaamisten edellytyksenä tulisi olla vanhemman osallis-
tuminen lapsen sairauteen liittyviin tutkimus-, hoito- tai terapiakäynteihin. Lapsen sai-
raudesta tai vammasta aiheutuvan rasituksen ja sidonnaisuuden perusteella maksettava 
Kelan vammaistuki tulee maksaa sille vanhemmalle, joka tosiallisesti vastaa lapsen hoi-
dosta ja huolenpidosta pääsääntöisesti arjessa.   

Perheet tarvitsevat tapaamiskiistatilanteissa neuvoja ja apua. Sovittelun yhteydessä 
pitää olla myös lapsen sairauden tai vamman asiantuntija, joka vastaa lapsen tervey-
teen liittyvistä asioista ja kuntoutuksesta.  Heidän tulee kertoa, miten lapsen sairaus tai 
vamma pitää arkielämässä huomioida. Lapsen koulussa tulee miettiä toimivat keinot 
erityislapsen oppimisen tukemiseksi ja tukikeinojen järjestämiseksi. Terveydenhuolto-
henkilökunnalle on lisättävä tietoutta eron vaikutuksista erityislapsen arkeen, kasvuun 
ja kehitykseen.

Joskus hoitohenkilökunta tai sosiaalitoimi saattavat kyseenalaistaa lapsen vanhem-
pia turvallisen kasvuympäristön järjestämisestä, jolloin lapsi saatetaan sijoittaa kodin 
ulkopuolelle. Syyttelyn sijaan pitäisi alkaa tukea kumpaakin vanhempaa ja tukea van-
hempien välistä yhteistyötä, mikä lopulta on kaikkien osapuolten ja ennen kaikkea eri-
tyislapsen kiistaton etu. Palvelujen tulee olla lapsikohtaisia eikä vanhemman asumiseen 
perustuvia. 

Eronneen erityistarpeisen lapsen vanhemman mahdollisuus osallistua työelämään 
on kokemustemme mukaan usein rajallinen riittämättömien tukitoimien vuoksi. Tämä 
aiheuttaa usein pienituloisuutta, mikä lisää eriarvoisuutta ja lastenkin syrjäytymistä. Van-
hemmalla pitäisi olla oikeus omaishoidon tukeen myös silloin, kun hän tekee osa-aika-
työtä lapsen erityistarpeisuuden vuoksi. Tukia määrättäessä tulee huomioida perheen 
kokonaistilanne mm. lasten lukumäärä, muiden lasten erityistarpeet ja se, että perheessä 
on yksi vanhempi.

Liittokokous vahvisti tavoitteet 19.5.2018

Erityislapsen vanhempien osallisuus lapsen 
kasvun ja kehityksen tukena eron jälkeen



Helsingin yliopiston 
Kuluttaja tutki mus kes
kuk sessa on laskettu 
kohtuullisen minimin 
mukaisia (välttämättömäksi 
katsottuja) elinkustannuksia 
erilaisille malliperheille. 
Kutsumme näitä laskelmia 
viitebudjeteiksi.

Perusraportti laadittiin 2010 ja sen 
päivitetty versio 2013 (Lehtinen, 

Anna-Riitta; Aalto, Kristiina (2013) 
Viitebudjettien päivitys vuodelle 
2013 - Mitä kohtuullinen eläminen 
maksaa?). Yksityiskohtaiset listat tuot-
teista ja palveluista, jotka on huo-
mioitu viitebudjeteissa ja laskemien 

perusteet löytyvät edellä mainitusta 
raportista. 

Raportteihin voi tutustua osoit-
teessa: https://helda.helsinki.fi/hand-
le/10138/152407 

Yksinhuoltajaperheen 
elinkustannuslaskelma 
ja sen perusteluja 

Oheiseen taulukkoon on koottu 
kohtuullisen minimin mukaiset elin-
kustannukset viitebudjettilaskelmien 
perusteella perheelle, jossa on äiti ja 
6 alaikäistä lasta. Pohjana on 4-hen-
kinen viitebudjetti perhe, jonka ku-
luihin on lisätty ko. perheen muiden 
lasten viitebudjetin mukaiset kulut. 
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Muuttuva Perhe 
Julkaisija: Yhden Vanhemman  Perheiden 
Liitto ry 
Allergiatalo, Paciuksenkatu 19 
00270  HELSINKI 
etunimi.sukunimi@yvpl.fi
Päätoimittaja  
Puheenjohtaja Susanna Kavonius 
Toimitussihteeri 
Toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo 
p. 040 351 5355
Toimistosihteeri 
Julia Vainonen, p. 040 1863420
Va Uudenmaan aluekoordinaattori 
Laura Nousiainen, p. 040 774 9660
Länsi-Suomen aluekoordinaattori 
Teija Hallbäck-Vainikka 
Sepänkatu 3, 20700 Turku 
p. 040 541 5294
Itä-Suomen aluekoordinaattori 
Marjo Meriranta 
Microkatu 1, F-osa, 1 krs, Kuopio,  
Postiosoite: YVPL ry Itä-Suomi,  
PL 1188, 70211 Kuopio  
p. 0400 441 708
Pohjois-Suomen aluekordinaattori  
Markku Iso-Heiko  
Postiosoite: YVPL ry, Pirkkakatu 2,  
96200 Rovaniemi  
p. 040 7540 026.
VeNyvä -hanke 
Hankepäällikkö Terhi Rapeli, 040 186 3421 
Hanketyöntekijä Piritta Kähkönen 
040 670 5887
Taitto: Lieska-Tuotanto Oy 
Painopaikka: Painotalo Plus Digital 
 Ilmoitushinnat: 2 e/pmm

Muuttuva Perhe aineistot 2019: 
5.2.,2.4.,27.8. ja 12.11. 

Yhden vanhemman perheen

Viiteperhe: Muiden lasten lisätyt kulut

Hyödykeryhmät, 
euroa/kuukausi 

Äiti ja lapset 
10v & 14v 5 v 7 v 12 v 16 v

Yht. perhe, 
äiti ja 6 lasta

Ruoka 644 84 155 155 219 1256

Vaatetus 187 65 66 66 70 453

Kodinkoneet 13 0 0 0 0 13
Viihde-elektroniikka- ja 
tietoliikennelaitteet 79 7 7 7 22 121
Kotitaloustarvikkeet, 
huonekalut 88 5 8 8 1 109

Harrastukset 93 16 36 36 39 220

Sukulaisvierailut/matkat 30 2 7 7 11 56

Henkilökohtainen hygienia 66 17 19 19 33 155
Terveydenhoidon tarvikkeet, 
lääkkeet ja lääkärikäynnit* 38 2 2 2 2 46

Liikenne (polkupyörä ja 
varusteet) 11 5 27 27 24 94

Sähkö ja vakuutukset* 100 2 2 2 2 106

Yhteensä (ilman 
joukkoliikennettä ja vuokraa)

1349 206 327 327 421 2630

minimielinkustannukset
k o h t u u l l i s e t
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Haluamme korostaa, että viite-
budjetit sisältävät vain kuluttajien 
välttämättömänä pitämien tuotteiden 
aiheuttamat kustannukset, joten ku-
lutus on hyvin vaatimatonta ja alle 
keskimääräisen kulutuksen. Jos esi-
merkiksi verrataan 4-henkisen lapsi-
perheen kulutusta Tilastokeskuksen 
vuoden 2012 Kulutustutkimuk¬seen, 
niin on vastaavalla 4-henkisellä per-
heellä viitebudjetissa kulutus yli 15 
% pienempi. Viitebudjetin mukainen 
kulutus mahdollistaa vaatimattoman 
elämisen tämän päivän Suomessa ja 
osallistumisen tavanomaisiin sosi-
aalisiin tilanteisiin. Kustannukset on 
laskettu kuukautta kohden. Kestävis-
tä tuotteista (kodinkoneet, vaatteet, 
huonekalut, ym. kestävät tavarat) 
kustannuksena on kuukautta kohden 
laskettu kuluminen. Kuluminen on 
laskettu jakamalla tuotteen hankinta-
hinta oletetulla kestoiällä. 

- Ruokakustannuksissa on otettu 
huomioon terveellinen, monipuoli-
nen ruoka ja kunkin perheenjäsenen 
keskimääräinen energiantarve iän pe-
rusteella (kevyt liikunta). Lisäksi on 
oletettu, että lapset syövät arkilounaat 
päiväkodissa tai koulussa, jolloin 
niistä ei aiheudu lisäkustannuksia. 
Äidin työpäivien lounaskustannukset 
on subventoidun työpaikkalounaan 
mukaiset (6,10 e). Muut ateriat val-
mistetaan kotona. 

- Harrastusten kulut ovat hyvin 
vaatimattomat. Yli 7-vuotiaille lap-
sille on laskettu yksi maksullinen 
harrastus (200 e/v) ja lisäksi 30 euroa 
vuodessa esim. elokuvissa käyntiin. 

- Perheenjäsenten on oletettu ole-
van perusterveitä, joten mitään sään-
nöllisiä, sairauteen liittyviä lääkeku-
luja ei ole laskettu mukaan. Mukana 
ovat ainoastaan D-vitamiinit ja hie-
man särkylääkkeitä sekä muita koti-
lääkekaapin perusvarusteita. 

- Peruslaskelmassa ei ole liikkumi-
sen ja asumisen kustannuksia, koska 
ne vaihtelevat esim. maan eri osissa. 
Niin ikään mahdolliset päivähoito-
maksut puuttuvat, koska pienituloi-
simmat eivät joudu maksamaan niitä 
ja maksuperusteet vaihtelevat kunnit-
tain.

- Polkupyörä ja sen varusteet (ky-
pärä, lukko ym.) on laskettu jokai-
selle perheenjäsenelle. Auton kus-
tannuksia ei ole laskettu. Mikäli auto 
on välttämätön, sen kulut ovat noin 
545 euroa kuukaudessa. Liikennekus-
tannukset lisätään tarpeen mukaan 
(esim. seutu- tai kunnan sisäinen lippu). 

- Asumisen kustannukset ovat 
erillinen erä (tarpeen mukaan) esi-
merkkilaskelmissa. Olemme käyttä-
neet esimerkeissä vapaarahoitteisten 
asuntojen keskimääräisiä vuokria eri 
alueilla Tilastokeskuksen kerääminen 
tietojen pohjalta. Omistusasumisen 
kustannuksia emme ole laskeneet. 
Asumisen kulut lisätään esim. todel-
lisen vuokran mukaisina. 

Projektisuunnittelijat Kristiina Aalto ja 
Anna-Riitta Lehtinen
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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

Asianajajat Kirsi Tarvainen, Johanna Ojala  
ja Ilse Lehtimaja sekä luvan saanut  

oikeudenkäyntiavustaja Sofia Räsänen

Annankatu 27, 4 krs.
00100 Helsinki

Puh. 010 326 6001
Fax 09 43655640

Asianajotoimisto

Asianaiset

Asianajotoimisto 
Hyvärinen & Pääkkö Oy 

Puijonkatu 19 A, 5. krs,  
70100 Kuopio 

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

www.hyvarinen-paakko.fi

Lasten ja nuorten 
Kaikki kuvaa 
elokuvakisa 2019 
on alkanut!
Tänä vuonna teemana on 
ERO. Sivulta http://kaikkiku
vaa.fi/kilpailu/  löydät kisan 
säännöt, vinkkejä elokuvan 
tekemiseen ja näet millaisia 
elokuvia aiempina vuosina 
on tehty. Kilpailun järjestää 
Tuotantoyhtiö Amazement ja 
sen pääyhteistyökumppaneina 
ovat tänä vuonna Kasper Kas
vatus ja perheneuvonta ry, 
Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto sekä Barnavårdsförenin
gen. Nyt kaikki kuvaamaan!

m u u t t u v a  p e r h e  1/2019



5

Minulle on väitetty, ettei Suo-
messa ole köyhyyttä, koska 

sosiaaliturva on hyvä ja aukoton. 
Jos sairauskuluja tulee paljon, kyllä 
toimeentulotuki korvaa ne. Oletta-
mus on, että jokainen rahan puutetta 
valittava on toimeentulotukikelpoi-
nen. Jälleen kerran tämän kuultuani 
päätin, että nyt on aika näyttää väite 
virheelliseksi. Kutsuin kansanedus-
tajia, kansanedustajiksi pyrkiviä ja 
lähipiirissäni olevia toimeentulon ja 
sairastelun kanssa taistelevia ihmi-
siä. Kuuntelijaksi lupautui seitsemän  
päättäjäksi pyrkivää. Kuusi rohkeaa 
ihmistä kertoi oman elämänsä tari-
nan. Heidän suojelemisekseen nimiä 

ei mainita ja tilaisuus oli suljettu. 
Kokoonnuimme 20.1 kotikylä-

ni vaaramaisemiin Kiehimänvaaran 
vanhalle kansakoululle, joka on ny-
kyään kylätalona. Lämpimät karja-
lanpiirakat ja vastaleivottu pulla otti-
vat tuoksullaan vastaan pakkassäästä 
tulevat: europarlamentaarikko Merja 
Kyllösen (vas.) Suomusalmelta, Rai-
mo Piiraisen (sd.) mukanaan Mark-
ku Oikarinen (sd.) Kajaanista, Anne 
Huotarin (vas.) mukanaan Juha Haa-
pala Oulusta, Sami Pihlajamaan (ps.) 
Suomussalmelta, Silja Keräsen (vihr.) 
Kajaanista, Marko Lipposen (sin.) 
Sotkamosta mukanaan Kimmo Tuu-
lenkari (sin.) ja Paltamon istuvan kan-

sanedustaja Marisanna Jarvan (kesk.). 
Lämmin kiitos jokaiselle! Lisäksi kut-
suin Paltamon kirkkoherra Esa Oika-
risen ja diakonissa Kristiina Eskelisen. 
Keskustelua riitti neljän tunnin ajaksi. 
Riipaisimme vain pintakerrosta.

Sairaus, työttömyys, 
yksinhuoltajuus

Porukan yhdistävä tekijä oli sairaus 
lieveilmiöineen, yksinhuoltajuus ja 
lasten sairaus. Silloin on tilanne aika 
toivoton. Kun lääke- ja terveysmenot 
ovat isot, on vuoden alku rankkaa. 
Sitten onneksi lääkekatto täyttyy ja 
lääkemenot vähenevät siltä osin kun 

Mitä tapahtuu, kun yhdistää sisuuntuneen kainuulaisäidin, useita kansanedustaja ehdok
kaita ja muita poliitikkoja sekä elämänsä köyhyyteen väsyneitä kainuulaisia?  Siitä syntyy

KASVOT KÖYHYYDELLE
-KESKUSTELUTILAISUUS

Anne Huotari (vas.), Kimmo Tuulenkari (sin.) Sotkamosta ja Marko Lipponen (sin.)
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Kelakorvattavia lääkkeitä on. Kaik-
kiahan Kela ei korvaa. Hankalaksi 
koettiin myös terveydenhoitohenkilö-
kunnan ja Kelan virkailijoiden vähek-
syntä. Keskustelijat epäilivät, että kun 
ihminen on työtön ja sairas, ei ihmis-
arvo riitä kunnolliseen hoitoon. Eräs 
äiti sanoi:”Enää on jäljellä mielenter-
veys, mutta hoitohenkilökunta ja vir-
kailijat pitävät huolen, että sekin on 
pian menetetty.” Hänelle on tarjottu 
masennusdiagnoosia, jotta hän pää-
sisi kuntoutustuelle. Pelkkä fyysinen 
sairaus ei riitä, kuulemma. Hän on 
saanut hylätty -kirjeen jo viisi kertaa. 
Kuudes hakemus on nyt näinä päivinä 
lähtenyt Kelaan. Fyysisiä diagnooseja 
hänellä on toistakymmentä. Se ei riitä, 
tarvitaan se mielenterveysdiagnoosi! 
Ja koska äiti ei koe olevansa masen-
tunut, ei hän sitä diagnoosia huoli 
listaansa. Monet meistä kertoivat, että 
kipu itsessään aiheuttaa syrjäytymis-
tä ja sen myötä myös köyhyyttä. On 
helpompaa nuolla haavat oman ko-
din turvissa kuin lähteä ulos ihmisten 
ilmoille. Sairauden toteamien oli vie-

nyt jopa vuosia. Tutkimatta jätetään 
herkästi ja tutkimuksia pitkitetään. 
”Ota itseäsi niskasta kiinni ja mene 
töihin”, oli lause, jonka jokainen oli 
kuullut. Myös yksittäiset ihmiset ovat 
ottaneet oikeudekseen tuomita: ”Mitä 
sinä makaat siellä sohvalla ja kulutat 
meidän veronmaksajien rahoja”. Jos 
ihminen on sairas, pitäisi hänen olla 
kuntoutustuella tai sairauseläkkeellä, 
eikä täyttämässä TE-toimiston työttö-
myystilastoja. Mutta kuten esimerkin 
äidillä, ei se kuntoutustuki ole helppo 
saada. Itse hain kuntoutustukea aika-
naan kolme kertaa. Vasta neljännellä 
kerralla sain sen ja pääsin hoitoon ja 
leikkauksiin, sekä sitten toivuttuani, 
uudelleen koulutukseen. Mutta tämä 
kesti toistakymmentä vuotta. Vuonna 
2001 loukkasin itseni kaatumisessa, 
ja vuonna 2017 valmistuin oppiso-
pimuskoulutuksesta lastenohjaajaksi. 
Pitkä ja karikkoinen on tie ihmislap-
sen kulkea puolikuntoisena kipuile-
vana. Ja kyllä työtön, sairaspäivära-
halla ja kuntoutustuella oleva maksaa 
veroja siinä missä palkansaajatkin.

Periytyykö huono-
osaisuus?

Jokaisella meistä on myös lapsia, 
ja meitä mietitytti, miten köyhyys 
on heihin vaikuttanut. Periytyykö 
köyhyys sukupolvelta seuraavalle? 
Valitettava tosiasia on, että nykypäi-
vänä varustelukilpailu on jo lastenkin 
arjessa. Köyhän perheen lapsi ei voi 
siihen osallistua ja jää joukon ulko-
puolelle. Lisäksi koulun rahaa vaati-
vat retket jäävät köyhän perheen lap-
selta sivu suun. Köyhyys ei ole minun 
kolmelle lapselleni periytynyt. Sain 
heille kasvatettua hyvän itsetunnon 
ja jokaiselle turvattua sellaisen kou-
lutuksen, että töitä on ollut ja rahat 
riittävät. Kiitos lähipiirille kaikesta 
avusta.

 

Mitä sitten voisi tehdä? 
Miten köyhyyttä 
poistetaan?

Poppakonstia ei ole, eikä pelkkä 
raha ole ratkaisu. Raha auttaisi per-
hettä hetkellisesti, mutta toimeentu-
lotukijärjestelmään kukaan ei halua 
pysyvästi. Marko Lipponen (sin.) 
esitti, että jokaisen puolueen 
poliitikon ja ehdok-
kaan pitäisi sitoutua 
asiaan pitkäjäntei-
sesti. Ja seuraavien 
vaalien alla sitout-
taa myös uudet sa-
maan teemaan. Kun 
yhteistyötä tehtäisiin 
yli puoluerajojen, olisi 
mahdollista selättää köy-
hyys. Siihen tarvitaan po-
liittista tahtoa. Tästä kaikki 
paikalla olevat olivat samaa mieltä.

Anne Huotari ehdotti, että kir-
javan virastorumban avuksi perus-
tettaisiin asiakasasiamiehen toimi. 
Asiakasasiamies katsoisi perheen ko-
konaistilannetta, auttaisi perhettä sen 
kaikissa asioissa tuntien lait ja sen kie-
murat. Hän osaisi täyttää hakemukset 
ja huolehtisi koko perheestä, ei vain 
yksilöstä. Koko perhe kärsii, kun sen 
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Sami Pihlajamaa (ps.) Suomussalmelta  ja Merja Kyllönen (vas.) Suomusalmelta
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yksi jäsen kärsii. Nykyjärjestelmä 
hoitaa vain yhtä asiaa, jokainen vi-
ranomainen omaa alaansa.  Kokonai-
suutta pitäisi hoitaa tehokkaammin 
niin, että esimerkiksi terveydenhuol-
lossa tulisi ottaa huomioon kokonai-
suus eikä hoitaa yhtä sairautta kerral-
laan. Esimerkiksi, jos vanhemmalla 
on useita sairauksia, kaikkia hoidet-

taisiin yhtäai-

kaa eikä jonossa, jolloin hoito venyy 
suhteettomaksi. Pitkittyminen voi li-
sätä sairauksien määrää.

TE-toimiston palveluita ajetaan 
alas ja yksilön pitäisi osata hoitaa 
asiat netissä, missä täppiä laitetaan 
ties minne kolmannen neljännen si-
vun taakse. Tämä tietää ihmisille tie-
tämättömyydestä johtuvia karensseja. 
Palvelut on turvattava myös meille, 
jotka tykkäämme tavata virkailijaa 
tietokoneen sijaan.  Työkyvyttömil-
le työttömille tarvitaan oma ura- tai 
kuntoutusvalmentaja, jonka avulla 
voidaan selvittää onko paluuta työ-
markkinoille vai olisiko kuntoutustuki 
oikea vaihtoehto. 

Lisäksi esille tuli työllistymisen 
esteiden poistaminen, mm. subjektii-
visen päivähoito-oikeuden palautta-
minen kokopäiväiseksi.  Päivähoidon 
tulisi vastata yksilöllisemmin perheen 
tilanteeseen ainakin yksinhuoltajan 
kohdalla. Vuorotyötä tekevän ainoan 
vanhemman iltavuorojen aikana hoi-
taja voisi viedä lapsen kotiin eikä 
lapsen päivä venyisi pitkiksi. Monilla 
vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien 
lapsilla koulu- ja hoitopäivät saatta-
vat venyä yli 12-tuntiseksi ja koulu- ja 
hoitopäiviä jopa 11 yhteen putkeen. 
Jaksettaisiinko me aikuiset tätä tahtia? 

Työttömyyteen tänä päivänä käy-

tettävät miljardit voisi käyttää oikei-
siin töihin, ei tukitöihin. Uudelleen 
koulutukseen eli kuntoutustuella 
opiskeluun pitäisi päästä helpommin. 
Turhan byrokratian poistamisella ih-
misten elämästä ja tukiviidakosta 
päästäisiin pitkälle.Itse peräänkuulu-
tan jokaiselle sopivaa työtä, jotta työ 
elättäisi niin tekijän kuin hänen per-
heensäkin. Ehdotin myös työn jaka-
mista. Tämä edesauttaisi työnsä alle 
uupuneiden työtaakkaa, kun työtön 
tulisi kaveriksi tekemään sitä. En tie-
dä onko joku syy, miksei tätä ole jo 
tehty. En tarkoita vuorotteluvapaita, 
vaan jatkuvaa työtä oikealla palkalla. 
Tukityöt on jo nähty. Ne ovat vain en-
siapu. Pysyvä työpaikka on ainoa tie 
pois huono-osaisuudesta. Köyhyys on 
harvoin omaa syytä. Kukaan ei halua 
olla köyhä, vaan jokainen tarvitsee 
kohtuullisen toimeentulon. Kelan, 
sosiaalitoimen ja terveydenhoitohen-
kilöstön pitää kohdella ihmisiä yksi-
löinä eikä harmaana massana. Työ 
köyhyyden ja eriarvoistumisen pois-
tamiseksi jatkuu, sillä hyvinvointival-
tiosta on tullut joillekin pahoinvoin-
tivaltio. Tuleeko suunta muuttumaan?

 
T.Väisänen
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Kan sanedustaja Marisanna Jarva (kesk.), Silja Keränen (vihr.) Kajaanista, Markku Oikarinen (sd) Kajaanista
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Olen 39vuotias yh
äiti.  Haluan kertoa teille 
oman eroni erityislapsen 
yksinhuoltajana äitinä. 
Ensilumi satoi sairaalan 
pihalla, kun sinä synnyit 
maailmaan. Sinä ensilumen 
lapsonen.

Sinulla oli maailman kaunein ja eri-
laisin hymy.  Lapseni syntyi huuli-

halkiolapsena. Alkureaktio oli todella 
hämmentävä, koska tieto asiasta tuli 
ihan puskista. Tämä tieto oli shokee-
raava! Läheisiä ei kiinnostanut, miltä 
minusta tuntui. Pikemminkin puitiin 
lapsen erilaista hymyä. Vasta lasten-
neuvolan kautta sain kuulla halkio-
lasten yhdistyksestä. Halkioasiasta ei 
tiedetty oikein silloinkaan. Neuvolan 
perhetyöstä löytyi kuitenkin hetkek-
si aikaa vertaistukea meidän arkeen. 
Näen, että yhteistyö lastenneuvolan, 
terveydenhoidon ja Husuke-sairaa-
lan kanssa olisivat olleet  juuri oikea 
ennaltaehkäisevä tuki jo silloin. Sitä 
sanotaan moniammatilliseksi avuksi.

Lapsen halkio näkyi vasta toisessa 
ultrakuvassa. Rakenneultria olikin sit-
ten tiuhempaan, koska halkiolapsilla 
voi olla muitakin kehityshäiriöitä. 
Sikiöpunktioseulontaan en suostunut 
keskenmenoriskin takia. Odotusaikaa 
varjosti jo silloin suuri epätietoisuus 
ja painava suru. Myöhemmin kuulin, 
että halkioasia oli periytynyt toisen 
suvun geeneissä.

Kaiken lisäksi lapseni halkion laa-
juus ei täyttänyt vammaistuen diag-
noosin kriteereitä niin, että  olisi voitu 
maksaa edes alhaisempaa vammais-
tukea. Matka- ja yöpymiskulut Kela 
sentään korvasi.  Lapsen syntymän 
myötä arki oli jo silloin todella vä-
syttävää, koska lapsen hoito oli vaa-

tivampaa, kuin normaali lapsella. Ja 
kaikki oli yhä epävarmaa.  Pikkuhil-
jaa se alkoi kuluttaa minua.  Samaan 
aikaan myös aloin havainnoimaan 
parisuhteen voimaa ja tukea. Väsy-
neet silmäni ja kehoni alkoivat näke-
mään asioita tarkemmin.

Mistä tiesit sitten, että lapsen 
vanhempina tienne eivät 
jatkuisi?

Tieto erosta vahvistui minulle jo 
lapsen odotusaikana. Ero oli lopul-
ta minun ratkaisu ja päätös. Halusin 
muuttaa pois loputtoman riitelyn ja-
loista. Toisen vanhemman tuki ja ym-
märrys puuttuivat! Se jätti ison aukon 
sisälleni! Sinne jäivät omakotitalot 
mutkan taakse. Edessä häämötti tun-
tematon ja outo maailma. Ja sekin 
pelotti! Vuosien aikana käytiin oike-
ussaleissa, turvakodilla ja ensikodilla, 
ja oli lukuisia muuttoja.  Työttömänä 
oli otettava vastaan se asunto, mikä 
tarjottiin, vaikka ne eivät olleet inhi-
millisiä yksikään. Kelan uudet asu-
mistukimuutokset eivät paljoa hymyä 
huulille nostaneet.  Jokainen askel, 
jonka ajattelin ottavani eteenpäin, pa-
lautti minut aina bumerangina yhteis-
kunnassa taaksepäin. Yksinhuoltajan 
asema tuli hyvin selväksi eri tahoilla 
asioidessani lapsen asioissa. Ajatuk-
sena oli avun hakeminen, mutta se 
avunhuudon ääni hukkui johonkin 
aina ja kiitoksena sain hysteeriset it-

kut.
Helpoksi asiaa ei tehnyt koskaan 

se tieto, että eron jälkeinen yhteis-
työvanhemmuus ei tulisi tällä riitele-
misen keinoin koskaan muuttumaan!  
Sosiaaliset suhteet vähenivät; pikku-
hiljaa eron jälkeen alkoivat ihmiset 
kadota. ”Jyvät erottuvat akanoista” 
-sanonta pitää tässä kohtaa hyvin 
paikkaansa. Jäin todella yksin jo sil-
loin.  Luonnollista tukiverkostoa ei 
päässyt koskaan arkeemme synty-
mään eron jälkeen. Siinä kohtaa kato-
si itseluottamus, usko ja toivo itseen-
sä ja tulevaisuuteen.

Ymmärsin, minkä hinnan sain 
maksaa vaikeasta erosta erilaisen lap-
sen yh-äitinä.

Mistä sait apua eron aikana ja 
kuinka koit sen?

Neuvolan perhetyö oli paras ver-
taistuen ja lapsen kasvatusneuvojen 
vuoksi. Arki oli kuitenkin todella 
erilaista. Kolmannella sektorilla oli 
muutama taho. Kotipalvelu kulki ak-
tiivisimmin alkueron aikana muka-
namme.  Sosiaalityön kanssa oli vuo-
sia haasteita ja niistä seurasi loppujen 
lopuksi hallintokanteluita. Sosiaalityö 
ei ole ollut paras apu meidän tilan-
teessa, heidän tarjoamansa työkalut 
eivät sopineet meidän arjen salk-
kuun koskaan! Turvakotisijoitus an-
toi ammattiapua väkivaltaan. Se apu 
avasi silmäni ja vahvisti kaikki silloi-
set aavistukseni parisuhteen ajoilta! 
Turvakotiaika vahvisti eroratkaisua 
itselleni.  Perheneuvolan sovittelutyö 
päättyi siihen, etteivät hekään voineet 
enää auttaa meitä. Näin sanottiin mi-
nulle eräässä puhelussa.

Mobile, naisten linja ja nollalinja 
olivat parhaimmat avunsaantitahot 
tässä tilanteessamme! Seurakunnasta 
löytyi lopulta kaksi työntekijää, joi-
den kanssa yhteistyö jatkui pitkään. 
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Jokaisella väkivaltaa kokeneella äidillä 
pitäisi olla turvamies suojelemassa arkea.

SAIN VAIN HYSTEERISET ITKUT
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Silloinen Marak-työryhmä oli myös 
olemassa. Heille ei meidän arjen ku-
vion pisteet paperissa riittäneet.  Tieto 
yksinhuoltajayhdistyksestä toisessa 
kaupungissa oli löytö!  Yhdistyksien 
kautta löytyi arkeemme tukihenkilöi-
tä.  Vertaistuen voima on ollut niin 
mahtava tämän kaiken keskellä!

Tukiperhe löytyi vasta neljän pit-
kän vuoden odottelun jälkeen. Mi-
nusta se oli todella kohtuuton odot-
tamisaika tällaisessa tilanteessa. 
Tukiperheasia oli myös vietävä itse 
eteenpäin ylemmille tahoille! Avun 
pyytämisen lopetin läheisiltä, koska 
he eivät ymmärtäneet meidän tilan-
nettamme! Se oli todella surullista, 
koska minä olisin toivonut lapseni 
elämässä olevan enemmän ymmär-
täväisiä ihmisiä läsnä. Monihallinnol-
lisuuden ihmeellinen voima pelasti 
minut! Sain uskomattoman voiman 
nousta ylös siitä syvästä kuopasta, jo-
hon tunsin minua aika ajoin jonkun 
pudottelevan.

Kerroit parisuhteessa olleen 
väkivaltaa. Millaista se oli sinun 
kohdallasi?

Väkivalta on kulkenut varjona jo 
kaukaisesta historiastani asti. Se on 
ollut vaiettu salaisuus. Väkivalta on 
salakavala, näkymätön ja hengittä-
mätön vihollinen. Vasta, kun se on 
kiinni sinussa, sinä tiedät, kuka se 
on! Ja siitä ei pääse irti ennekuin saat 
oikeata ammattiapua tai edes pystyt 
tiedostamaan sen syövän sinua. Vä-
kivallalle ei helposti mielletä nimeä 
tänäkään päivänä. Se nähdään enem-
män fyysisenä ilmiönä, kuin henkise-
nä. Koin myös paljon ikävää kohtelua 
yksinhuoltajana näissä väkivaltaan 
liittyneissä tilanteissa, koska ei ol-
lut riittävästi todisteita asiasta.  Koin 
myös, että etävanhemman oikeutta 
puolusteltiin liian paljon vetoamalla 
isän oikeuteen tavata lastaan.  Mi-
nusta väkivaltainen vanhempi ei saisi 
tavata lastaan!  Tällöin kaupungin tai 
kunnan pitäisi järjestää lapsen hoito 
viikonloppuisin muulla tavoin!  Jo-
kaisella lapsella on oikeus väkival-
lattomaan lapsuuteen ja elämään!  
Etenkin erityislapsen arjessa ei saisi 
olla mitään tällaisia kuormittavia tai 
ristiriitaisia tekijöitä, jotta voitaisiin 

taata heille tasapainoisempi tulevai-
suus. Jokainen erityislapsi on ansain-
nut iloisen, onnellisen ja turvallisen 
arjen! Lasten erityistarpeet ovat ääret-
tömän tärkeitä huomata, voimavarat 
löytyvät varmaan jokaiselle. Mutta 
miksi niin ei tapahdu?  Kriisiytyneissä 
eroissa eläville ei valitettavasti pystytä 
riittävästi antamaan tukea!

Yhteiskunta ei suojele sinua eikä 
lastasi väkivaltaisissa eroissa. Erityis-
lapsi jää helposti varjoon. Huomio 
kiinnittyy erovanhempien jatkuvaan 
taistelukenttäasemaan!  Jokaisella vä-
kivaltaa kokeneella äidillä pitäisi olla 
turvamies suojelemassa arkea.  Koin, 
että väkivalta ilman näyttöä oli aika 
tuntematon käsite. Sitä vähäteltiin, 
oudoksuttiin ja pilkattiin!  Kun näyttö 
ei riitä, asiat raukeavat ja kaikki jat-
kuu samaan malliin.  Oikeussaleissa 
mennään lakipykälien mukaan.  Fol-
lo- tuomioistuinsovittelu toimii vain 
harvojen vanhempien kohdalla.  Yh-
teishuoltajuussopimukset ovat koriste 
kaapissasi.  Mustepisaroita paperilla-
si. Ei kukaan valvo, miten sopimuksia 
noudatetaan.  Lähivanhemman ja etä-
vanhemman vastuiden välillä on liian 
suuri kuilu vieläkin näissä asioissa.  
Erojen jälkeinen vainoaminen ja kiu-
saaminen keinoilla millä hyvänsä on 
yhä tunnettu ilmiö, joka vie voimia!

Lopuksi sanon kaikille 
lukijoille...

Tämän eromatkan aikana opin, 
näin ja koin paljon asioita. Uskalta-
kaa syntyä uudelleen! Tänä päivänä 
osaan arvostaa pieniä arjen asioi-
ta ja elää tässä hetkessä. Emme voi 
enää muuttaa menneisyyttä emmekä 
tiedä tulevaa, vaan elämän tärkein 
oppiläksy on elää tässä ja nyt. On-
nellisuus syntyy läsnäolon hetkessä.  
Vaikka yhteiskunta yrittää puristaa 
meitä yksinhuoltajia moneen muot-
tiin ja välillä meinaamme hukkua 
tukiviidakkoon, muistetaan silti, keitä 
me olemme ja miksi olemme täällä!  
Meissä on jo nyt pisara tulevaisuuden 
toivoa. Luotetaan siihen!  Rakastetaan 
lapsiamme ja muistetaan myös pitää 
itsestämme aina huolta!  Yksinhuol-
tajat ovat myös ihmisiä, arvokkaita ja 
tärkeitä!
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Ensilumen 
lapsi
”Sataa hiljaa lunta
lumen valkeaa
Sairaalassa kuulen ensimmäisiä 
jodlauksiasi.
Sinulla on kaunis, mutta 
erilainen hymy.
Siksi, juuri siksi minä rakastan 
sinua
todella paljon!
Sinä saavuit onnen lähettiläänä
ja se on suurin rakkaus joka on 
kantanut minua
tähän päivään asti.
Yhdessä me olemme kulkeneet 
pitkän matkaa
aina varjoista valoihin.
Minä olen joutunut 
hyväksymään paljon asioita, 
etenkin läheisten tuettomuuden 
osalta.
Sinun vuoksesi minä itkin 
iltaisin.
Ja nauroin päivisin.
Ehkä välillä olin voimaton
tai avuton.
Väsyin välillä jatkuvaan 
taisteluun.
Elämän kananmunat olivat 
vähän liian raakoja.
Ja ilkeät sanat liian 
kypsymättömiä kehooni.
Vaikka himmeimmät valot olivat 
aina kotonamme
sisälläni sykki kuitenkin yhä 
elämän liekki.
Uskon, toivon ja rakkauden 
sävel sydämessäni.
Iltaisin laskin sinut sänkyyn 
nukkumaan.
Hiljaa kuiskasin hyvän yön.
Ja sanoin: ”Vielä tulee se aamu, 
jolloin kaikki on toisin.”
Ja niin kauan minä olen tässä 
leijonaäitinäsi.”
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Hyvinvointilomat ry 
Liikuntakeskus Pajulahti, 
8.-13.7.2019, 5 vrk 
p. (03) 885 511, Pajulah-
dentie 167, 15560 Nastola, 
www.pajulahti.com
Lomajakson omavastuuhin-
ta: 100,00 e ja lapset alle 
16 v. maksutta (sis. iltapa-
laa), majoitus opistotason 
huoneissa
Hakulinkki auki ajalla: 
11.2-31.3.2019
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/
HYVONVOINT/calendar/
info/37436

Maaseudun terveys – 
ja lomahuolto ry
Liikuntakeskus Pajulahti, 
09-14.06.2019, 5 vrk
(03) 885 511, Pajulahdentie 
167, 15560 Nastola
www.pajulahti.com
Viimeinen hakupäivä: 
9.3.2019

Lomajakson omavastuu-
hinta:50,00 e ja lapset alle 
17 v. maksutta (sis. iltapa-
laa), majoitus opistotason 
huoneissa

Kylpylähotelli 
Kuntoranta, 10 – 
15.06.2019, 5 vrk
Kuntorannantie 14, 78400 
Varkaus
p. 017 560 1400, vastaanot-
to@kuntoranta.fi
Viimeinen hakupäi-
vä:10.3.2019
Lomajakson omavastuu-
hinta:50,00 e ja alle 17 v. 
maksutta (sis. iltapalaa).

Kylpylähotelli 
Päiväkumpu, 07 
12.07.2019, 5 vrk 
030 608 4100, Keskustie 
121, 09120 Karjalohja
www.paivakumpu.fi, myyn-
ti@paivakumpu.com
Viimeinen hakupäivä: 
7.4.2019
Lomajakson omavastuuhin-
ta:50,00 e ja lapset alle 17 
v. maksutta (sis. iltapalaa).

Rokua Health & Spa, 
21 26.07.2019, 5 vrk
p. 0207819200, Kuntoraitti 
2, 91670 Rokua
myynti@rokua.com
www.rokua.com
Viimeinen hakupäivä: 
21.4.2019
Loman omavastuuhinta: 
50,00 e ja lapset alle 17 v. 
maksutta (sis iltapalaa).

Haku-
lomakkeiden 
tilaus: 
Puhelimitse: 010 2193 
460 klo 9 -15.  Sähköisesti 
osoitteessa www.mtlh.fi / 
2019 lomatarjonta – eritys-
lomat – valitse vasemmasta 
reunasta Yhden Vanhemman 
Perheiden Liitto ry – näet 
YVPL:n kanssa sovitut 
lomat. Voit hakea kolmea 
lomaa yhtäaikaa ja samal-
la tarkastella myös muita 
lomia/ ajankohtia/ paikkoja. 
Kun olet löytänyt sopivan/
sopivat lomat – paina vielä 
lopuksi Hae lomaa -paini-
ketta.
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Perinteisiä Etelä-Suomen aluepäiviä 
vietetään 12-14.7.2019 Taivassalon 

Tippsundissa

Aluepäivillä kaikkea mukavaa koko perheelle. 
Tiedossa on siis  mukavaa yhdessäoloa ja 

yöpyminen on mökeissä

Varaa paikkasi pian, sillä niitä on vain 48 
ensiksi ilmoittautuneelle.

Alueella on 8 mökkiä, joissa jokaisessa 
majoitus kuudelle hengelle

Ilmoittautumiset; 
teija.hallback-vainikka@yvpl.fi

puh. 040 541 5294
10.6.2019 mennessä

Kesäiset Etelä-Suomen aluepäivät Taivassalossa !

Viikonloppupaketin hinnat; Aikuinen 40€, Lapsi 10-15v 25€, Lapsi 5-9v 18€ ja alle 5v 8€

https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/ulkoilualueet/leirialueet/tippsundin-leirialue-taivassalo

Tuetut lomat yhteistyössä lomajärjestöjen kanssa kesällä 2019   
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HUILI-perheleiri Hauhon lomakeskuksessa 10.-12.5.2019 

Tervetuloa HUILI-viikonloppuleirille! Leirin tarkoituksena on viettää mukava viikonloppu lasten 
kanssa puuhaten ja aikuisten kanssa rentoutuen. Leiri toteutetaan yhdessä Keudan 
ammattiopiston nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijoiden 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: Luvassa on ohjelmaa niin aikuisille kuin lapsille. Lisäksi tänäkin vuonna 
toteutetaan VeNyvä-toimintaa 10-17-vuotiaille nuorille. 

 
Perjantai 10.5. 
 
17:30    Saapuminen leirille, päivällinen 
19.15    Yhteinen leirin aloitus  
20:00    Iltapala 
20:30    Iltatoimet, opiskelijat auttavat. Ohjelmassa mm.      
             satujen lukemista.  
             Yli 10-vuotiaille oma iltaohjelma 
             Saunamahdollisuus 
 
Sunnuntai 12.5. 
 
8:30       Aamupala 
9:30       Pakkaaminen 
10:00     Yhteistä ohjelmaa ja leirin palaute 
12:00     Lounas 
13:15     Lähtö kotiin 
 

 
Lauantai 11.5. 
 
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. 
 
 

 
Hinnat: 
Aikuiset ja yli 14 v.  55 € 
Lapset 5–14 v. 27,5 € 
Lapset alle 5 v. 13,5 € (tarvittaessa myös pinnasängyt ja syöttötuolit löytyvät) 
 
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.  
 
Tarvittaessa kysy kuljetusta Hämeenlinnasta tai mahdollisuutta kimppakyyteihin. 
 
Ilmoittautumiset viim. 9.3. Ilmoittautumislomake löytyy Lasten Kesän sivuilta   
www.lastenkesa.fi/huili/ 
 
Lisätietoa Huilin sisällöstä Laura Nousiainen, laura.nousiainen@yvpl.fi, 040 774 9660 tai 
käytännön järjestelyistä Miitta Riekki, miitta.riekki@lastenkesa.fi, 050 516 0340. 
Peruuttamattomasta varauksesta perimme 50 % normaalihinnasta. 
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Maksuttomat ruokaklubit  
kokkausta, yhdessä syömistä 
ja hyvää fiilistä

Kajaani
Paikka: Sammonkatu 10 A 3, Kajaani

Elastic Family, nuoren ja 
vanhemman yhteinen:
Tarjottavat valmiiksi omiin juhliin ja 
kotiin vietäviksi     
ma 15.4. klo 17-20 Pääsiäinen 
ti 21.5. klo 17-20 Kesän juh-
lat, suolaiset leivonnaiset                                                                                                                            
ke 22.5. klo 17-20 Kesän 
juhlat, makeat leivonnaiset                                                                                                                          
ti 26.11. klo 17-20 Jouluruoka, suo-
laiset 
ke 27.11. klo 17-20 Jouluruoka, 
makeat                     

Elastic Chef, 1217vuotiaille 
nuorille
Kesän ryhmä: ma-
to 10.-14.6. klo 10-13                                                                                                                           
Syksyn ryhmä: keskiviikkoisin 25.9., 
2.10., 9.10., 23.10. ja 30.10. klo 17-20

Oulu
Paikka: Kajaaninkatu 36, Oulu

Elastic Family, nuoren ja 
vanhemman yhteinen
Tarjottavat valmiiksi omiin juhliin ja 
kotiin vietäviksi.                
ma 11.12 klo 17-20 Ystävänpäivä 
ti 21.5. klo 17-20 Kesän juh-
lat, suolaiset leivonnaiset                                                                                                                        
ke 22.5. klo 17-20 Kesän 
juhlat, makeat leivonnaiset                                                                                                                                     
ti 26.11.klo 17-20 Jouluruoka, suolai-
set  
ke 27.11. klo 17-20 Jouluruoka, 
makeat                                                                       

Elastic Chef, 1217vuotiaille 
nuorille                                                                                                                               
Kesän ryhmä ma-pe 24.6.-
28.6. klo 10-13 (5 krt.)                                                                                                                  
Syksyn ryhmä ke 11.9., ti 24.9., ke 

9.10., ti 22.10. ja ke 30.10. klo 16.30-
19.30 (yht. 5 krt.)

Turku
Paikka: Yliopistonkatu 33 G, Turku

Elastic Family, nuoren ja 
vanhemman yhteinen:
Tarjottavat valmiiksi omiin juhliin ja 
kotiin vietäviksi.
ma 15.4. klo 17-20 Pääsiäinen 
ke 22.5. klo 17-20 Kesän juhlat    
to 26.9. klo 17-20 Kasvisjuhlat    
to 12.12. klo 17-20 Jouluruoka/ joulu-
leivonnaiset

Elastic Chef, nuorille:  
11-14-vuotiaille: ma-pe 10.-14.6. klo 
10 - 13  
15-17-vuotiaille: to 10.10., ma 21.10., 
ma 11.11., to  21.11. ja ti 3.12. (yht. 5 
krt.) klo 17-20

Pääkaupunkiseutu
Elastic Family, nuoren ja 
vanhemman yhteinen: 
Tarjottavat valmiiksi omiin juhliin ja 
kotiin vietäviksi          
Ke 22.5. klo 17-20 Kesän juh-
lat, suolaiset /Asukastalo Kul-
kuri, Rastilanpolku 1, Helsinki                                                                                                              
To 23.5. klo 17-20 Kesän juhlat, 
makeat / Asukastalo Kulkuri, Rastilan-
polku 1, Helsinki                                                                                          

Elastic Chef 1217vuotiaille 
nuorille
Ma-pe 10.-14.6. klo 11-14 Itä-Van-
taa, paikka varmistuu piakkoin                                                                                    
Ma-pe 29.7.-2.8. klo 11-14, Nuorisota-
lo Merirasti, Jaluspolku 3, Helsinki              
Kaikkia ruokaklubeja ohjaa 
Marttojen kotitalousasiantuntija.                                                                                                                          
                         

Lisäksi tulossa 
valtakunnallisesti
Nuorten erotyöpajat 
Kajaani, Oulu, Turku ja Pääkaupunki-

seutu
Erotyöpaja on tarkoitettu 12-17-vuo-
tiaille nuorille, joiden vanhemmat 
ovat eronneet. Siellä kehitetään viikon 
aikana välineitä, joiden avulla nuoret 
voivat käsitellä vanhempiensa eroa. 
Tiedossa on siis luova ja innostava 
viikko. Työpajasta saa todistuksen. 
Työpajojen ajankohdat tarkentuvat 
kevään aikana. 

Huiliperheleiri, 
Hämeenlinna
Pe-su 10.-12.5. Leppoisaa leirielämää 
Hauhon Lomakeskuksessa järven 
rannalla. VeNyvä-ohjelmaa erikseen 
10-17-vuotiaille nuorille mm. pop 
up-ruokaklubia ja muuta hauskaa! 
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen  
18.2. alkaen www.lastenkesa.fi/huili/ .

VeNyvän nuorten 
ohjausryhmän tapaaminen 
Kajaanissa la 18.5. Tiedossa hyvää seu-
raa, uusia kavereita, hauskaa ohjelmaa 
ja VeNyvä-nuortentoiminnan kehit-
tämistä. Olisitko sinä, 10-19-vuotias 
nuori, kiinnostunut tulemaan mukaan 
kivaan porukkaan, VeNyvän nuorten 
ohjausryhmään? Ohjausryhmässä saa 
kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa siihen 
millaiseksi VeNyvä-hankkeen toimin-
nat muotoutuvat, mukana voi olla sen 
verran ja niillä kerroilla, kun pystyy. 
Samalla tutustuu toisiin yhden van-
hemman perheiden nuoriin. Tapaam-
me säännöllisesti muutaman kerran 
vuodessa, jonka lisäksi on mahdolli-
suus toimia halutessaan verkkovertai-
sena toisille nuorille. Jos kiinnostuit, 
ota rohkeasti yhteyttä!
Myös Kamalat, ihanat vanhemmat ryh-
miä sekä paljon muuta tulossa! Seuraa 
VeNyvä-toiminnan tiedotusta osoitteis-
sa: www.yvpl.fi/venyva , Facebook @
venyvahanke ja Instagram @venyva
Kysy rohkeasti lisää ja 
ilmoittaudu VeNy-
vä-toimintaan: piritta.
kahkonen@yvpl.fi 
tai p. 040 670 5887           

VeNyvän tulevat tapahtumat 2019

m u u t t u v a  p e r h e  1/2019



Lähisuhdeväkivallassa 
teko kohdistuu tekijän 
aviopuolisoon tai entiseen 
aviopuolisoon, sisarukseen, 
sukulaiseen suoraan 
ylenevässä tai alenevassa 
polvessa, henkilöön, joka 
asuu tai on asunut tekijän 
kanssa yhteistaloudessa  ja 
on henkilökohtaisen suhteen 
takia hänelle läheinen.

Töniminen, 
tukistaminen, 
kuristaminen on 
pahoinpitelyä

Rikoslain mukaan henkilö, joka 
tekee toiselle ruumiillista väki-

valtaa taikka tällaista väkivaltaa te-
kemättä vahingoittaa toisen terveyttä, 
aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa 
toisen tiedottomaan tai muuhun vas-
taavaan tilaan,  on tuomittava pa-
hoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen 
enintään kahdeksi vuodeksi.  Myös  
edellä mainitun  teon yritys on ran-
gaistava rikos. Ruumiillista väkivaltaa 
on mikä tahansa toiminta, jolla lou-
kataan toisen ruumiillista koskemat-
tomuutta ja josta voi aiheutua toiselle 
vamma tai muu terveyden vahingoit-
tuminen. Vahinkojen tai vammojen 
syntymistä ei kuitenkaan edellytetä.  
Esimekkinä mainittakoon töniminen, 
riuhtominen, tukistaminen, lyömi-
nen, potkiminen, kuristaminen.

Terveyden vahingoittaminen voi 
tapahtua myös ruumiillista väkivaltaa 
tekemättä.  Esimerkiksi henkilö voi 
heikentää toisen terveyttä tartutta-
malla tahallaan taudin tai juottamal-

la myrkyllisiä aineita.  Myös kuulon 
tai näön tahallinen vahingoittaminen 
taikka tahallinen psyykkisen vam-
man/mielenterveydenhäiriön aiheut-
taminen ovat pahoinpitelyä. Yleensä 
kipu liittyy terveyden vahingoittami-
seen, mutta voi myös ilmetä ainoas-
taan vahingonteon seurauksena.  
Myös tiedottomaan tilaan  saattami-
nen ruumiillista väkivaltaa tekemättä 
esimerkiksi huumausaineilla tai lääk-
keillä luokitellaan pahoinpitelyksi

Vaikean vamman aiheuttaminen 
teräaseella tai ampumaaseella ovat 
törkeän pahoinpitelyn   tukistami
nen ja korvatillikat, joista ei aiheudu 
vammoja lainkaan, lievän pahoin
pitelyn piirteitä. Kyseessä on törkeä 
pahoinpitely, jos aiheutetaan toiselle 
vaikea ruumiinvamma, vakava sai-
raus tai hengenvaarallinen tila tai 
rikos tehdään erityisen raa’alla tai 
julmalla tavalla tai  käytetään ampu-
ma- tai teräasetta taikka muuta niihin 
rinnastettavaa hengenvaarallista väli-
nettä  ja rikos on myös kokonaisuute-
na arvostellen törkeä. Rikoksentekijä 
on silloin tuomittava vankeuteen vä-
hintään yhdeksi ja enintään kymme-
neksi vuodeksi.  Myös yritys on ran-
gaistava.

Jos pahoinpitely, huomioon ottaen 
väkivallan, ruumiillisen koskematto-
muuden loukkauksen tai terveyden 
vahingoittamisen vähäisyys taikka 
muut rikokseen liittyvät seikat, on 
kokonaisuutena arvostellen vähäi-
nen on rikoksentekijä on tuomittava 
lievästä pahoinpitelystä sakkoon. 
Tyypillisiä tekotapoja esimerkiksi 
töniminen, riuhtominen, maahan 
kaataminen, avokämmenellä läpsimi-
nen,tukistaminen, korvatillikat, joista 
on seuranannut vähäisiä vammoja tai 

ei vammoja lainkaan. 
Kun kyseessä on lähisuhdeväkival-

ta, syyttäjällä on oikeus nostaa lieväs-
täkin pahoinpitelystä syyte, vaikka 
uhri ei sitä haluaisikaan. Henkilö, 
joka huolimattomuudellaan aiheuttaa 
toiselle ruumiinvamman tai sairau-
den, joka ei ole vähäinen, on  tuomit-
tava vammantuottamuksesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi 
kuukaudeksi.

Toistuva uhkaaminen, 
seuraaminen, 
tarkkaileminen tai 
yhteydenottaminen 
voivat olla vainoamista

Joka nostaa aseen toista vastaan tai 
muulla tavoin uhkaa toista rikoksella 
sellaisissa olosuhteissa, että uhatulla 
on perusteltu syy omasta tai toisen 
puolesta pelätä henkilökohtaisen tur-
vallisuuden tai omaisuuden olevan 
vakavassa vaarassa, on tuomittava, 
jollei teosta muualla  laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta, laittomasta  
uhkauksesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään kahdeksi  vuodeksi.

Henkilö, joka toistuvasti uhkaa, 
seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai 
muuten näihin rinnastettavalla tavalla 
vainoaa toista siten, että se aiheut-
taa vainotussa pelkoa tai ahdistusta, 
on tuomittava, jollei teosta muualla 
laissa säädetä yhtä ankaraa tai an-
karampaa rangaistusta, vainoamises-
ta sakkoon tai vankeuteen enintään 
kahdeksi vuodeksi. Rangaistusvas-
tuun edellytyksenä on tahallisuus.

Kirjoitus perustuu 
poliisiammattikorkeakoulun esitykseen 
liiton Mikä on riitaa mikä on rikos? 
seminaarissa syksyllä 2018.
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vaikka lähisuhdeväkivallan uhri ei haluaisikaan  
Syyttäjällä on oikeus nostaa syyte

m u u t t u v a  p e r h e 1/2019



O
LO

H
U

O
N

EI
SS

A
 T

A
PA

H
TU

U

14

YHDISTYKSISSÄ TAPAHTUU
HANKO 
Hangon yksinhuoltajien vertaistukiryhmä 
Lisätiedot: inkeri.laaksamo@hanko.fi.
HELSINKI
Pääkaupunkiseudun Yksin ja Yhteis
huoltajat PÄKSY ry
Varapj. Tuija Taivainen puh. 040 530 
1351. Lisätietoja: paksyry@gmail.com
Olohuoneista lsiätietoja va Uudenmaan 
aluekoordinaattori Laura Nousiainen lau-
ra.nousiainen@yvpl.fi tai 040 774 9660.
 
OLOHUONEET
Herttoniemen olohuone  
Herttoniemen olkkari on tauolla keväällä 
2019. Lisätietoja olohuoneesta YVPL:n 
Uudenmaan aluekoordinaattorilta Laura 
Nousiaiselta, 040 774 9660 tai laura.
nousiainen(a)yvpl.fi  tai PPY:n Riikka 
Koolalta, puh. 040 640 3756. 
Oulunkylän srk:n olohuoneen kevätkausi 
on 15.1.-21.5.2019 ja kokoontuu
parittomien viikkojen tiistaisin klo 17-
19. Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 
10. Vetäjinä diakoni Terhi Lahdensalo ja 
perhetyöntekijä Mirva Keski-Vähälä. Lisä-
tietoja: Lahdensalo puh. 050 365 3987 tai 
terhi.lahdensalo(at)evl.fi
Yhteistyössä Päksy ry ja Oulunkylän 
seurakunta.
Olohuone monikulttuurisille yhden van
hemman perheille tapaa Vallilassa joka 
kuukauden toinen keskiviikko klo 17.30- 
19.30. Lisätietoja vertaisohjaajalta Eijalta:  
eija.tuominen@iki.fi.
Sateenkaareva olkkari Vetäjänä Satu 
Mustonen, puh. 0415409771 ja Emmi 
Christensen. Yhden vanhemman sateen-
kaariperheiden kevään 2019 tapaamiset 
klo 15-17: 
19.1. Ppy:n tilat (Hämeentie 64, Hki), 
9.2. (Sateenkaariperheiden tilat, Hämeen-
tie 29, 7.krs, Hki), 16.3. Ppy:n tilat, 6.4. 
Sateenkaariperheiden tilat,
11.5. Ppy:n tilat.
Totaaliyhäriolkkari on tällä hetkellä 
tauolla. 
Vuosaaren/Rastilan olkkari 
Tapaamisajat: su 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 
17.3., 31.3., 13.4., 28.4., 12.5., 26.5. klo. 
17-19. Paikka Haruspuisto, Meri-Rastilan 
tori 7. Vetäjinä Kukka Miikkulainen ja Erja 
Kadir. Lisätietoja: Kukka Miikkulainen kuk-
ka.miikkulainen@gmail.com. Yhteistyössä 
Pienperheyhdistyksen kanssa.
HANKO
Hangon yksinhuoltajien vertaistukiryhmä. 
Lisätiedot saat tästä: inkeri.laaksamo@
hanko.fi.
HUITTINEN
Huittisten olohuone
Kysy liitosta 040 541 5294 Teija Hall-
bäck-Vainikka. Yhteyshenkilö ja lisätiedot: 
Kirsi 040 500 1845.
HYVINKÄÄ
Tapaamisia ei tällä hetkellä järjestetä. 
Mikäli sinä olisit kiinnostunut aloittamaan 
tapaamisten järjestämisen tai kaipaat muu-
ten tukea tilanteeseesi voit olla yhteydessä 
Petraan, petra.vanttinen@gmail.com 
HÄMEENLINNA
Yhden vanhemman perheet ovat terve-
tulleita Uusperheellisten iltaan  joka on 
kuukauden  kolmantena  keskiviikkona klo 
17.30-19.00  Malliksessa Turuntie  24 A 
10.  Lisätietoja 050 356 5179. 
IISALMI
Iisalmen Yhden vanhemman suljettu per
heryhmä kokoontuu Lippuniemen srk:n 
kerhotilassa, Kiviahonkatu 18 joka toinen 
tiistai klo 16-17.30. Vertaisryhmä on tar-
koitettu lähivanhemmille yhdessä lasten 
kanssa. Kokoontumiset ovat toiminnallisia 
ja niissä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia 
samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. 
Ryhmään tulee ilmoittautua etukäteen. 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Riitta Kau-
hanen, 044 733 5227, riitta.kauhanen@
evl.fi.
ILMAJOKI
Yksin ja yhteishuoltajien olohuone Ilma
joella MLL:n perhetalo Aurinkoisessa, os. 
Könnintie 27 b. Kokoontumiset keväällä 
2019 klo 17.30-19.30 tiistaisin
12.3. Vierailijana perheterapeutti Tuula 
Ahonen Ilmajoen neuvolasta, 9.4. Vieraili-
jana Teija Hallbäck-Vainikka Yvpl:stä, 7.5., 

11.6. Vierailijana Ulla Tuomola Ilmajoen 
srk:n varhaiskasvatuksen ohjaaja. Iltojen 
tarkoituksena on toimia vertaistukiryhmä-
nä, jossa yksin- ja yhteishuoltajat voivat 
tukea toisiaan keskustelun ja teemailtojen 
merkeissä. Lastenhoito järjestetty. Pientä 
purtavaa nyyttäreiden tapaan. Toiminta 
on maksutonta ja olet tervetullut muual-
takin kuin Ilmajoelta! Tiedustelut: MLL, 
jturkmen@gmail.com  ja diakoniatyö Päivi 
Penttilä, paivi.penttila@evl.fi  
Järjestävät: MLL Ilmajoen osasto sekä 
Ilmajoen seurakunnan diakoniatyö ja var-
haiskasvatus.
JANAKKALA/TURENKI
Janakkalan seurakunnan yhden vanhem
man perheiden vertaisryhmä: kevätkau-
den 2019 kokoontumiset aina kuukauden 
ensimmäisenä maanantaina klo 17:30-
19:30. Viimeinen kerta 3.6. Paikkana on 
Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2. 
Keitto-ruokailu klo 17.30-18, ohjelma al-
kaa klo 18. Lastenhoito on järjestetty maa-
lis-toukokuun kokoontumisissa. Mukana 
illoissa ovat diakoni Päivi Harju sekä per-
hetyöntekijä Tiina Alakoski seurakunnasta, 
jolta myös lisätietoja p. 044 7656971. 
JOENSUU
Joensuun seudun yksin ja yhteishuoltajat 
ry, Itä-Suomen aluekoordinaattori Marjo 
Meriranta 0400 441 708.
Joensuun totaaliyksinhuoltajien olkkari 
kokoontuu keväällä 2019 seuraavasti:
20.2., 13.3., 3.4., 24.4., 15.5.2019 klo 
17- 19. Ryhmää vetää vertaisohjaaja Kirsi 
Vento,  rokkimamma@gmail.com. Paikka: 
Joensuun Perheentalo, Rantakatu 15. Läm-
pimästi tervetuloa!
JYVÄSKYLÄ
Jyväskylässa järjestämme keväällä 2019 
vertaistukitapaamisia totaalisille yksinhuol-
tajille joka kuukauden ensimmäisenä lau-
antaina klo 15-17. Paikkana Mäki-Matin 
perhepuiston ylatalo. Viimeinen kerta on 
4.5.2019. Jäsenille ilmainen kahvi+pikku-
purtava. Muille 2 euroa. Lisätiedot totaali-
yharit@gmail.com, puh. 040 1488 592.
JÄRVENPÄÄ
Järvenpään olohuone 
Odotatko yksin lastasi? Oletko alusta 
alkaen ollut perheesi ainoa vanhempi? To-
taaliyksinhuoltajien 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 yksinja yhteishuoltajat ry
Kainuun yksin- ja yhteishuoltajat ry Pj. 
Riikka Kähkönen, kainuunyht(at)gmail.
com, puhelin: 050 302 3001. Jäsenrekiste-
rin hoitaja: Tiina Heinonen, jasenrekisteri.
kainuunyht(at)gmail.com. Yhdistyksen 
nettisivut:  http://kainuunyht.yhdistysavain.
fi. Yhdistyksen facebook-sivut:  www.
facebook.com/kainuunyht. Yhdistyksen 
olohuoneet ja vertaisryhmätapahtumat 
pääasiassa Teppanakeskuksessa, Ilmarintie 
6. Katso tapahtumat yhdistyksen face-
book-sivulta.
Kajaanin totaaliyksinhuoltajien vertais
tukiryhmä kokoontuu maanantaisin klo 
17.30-19.30 Kajaanin perheasemalla, Koi-
vukoskenkatu 14, Kajaani. Varaa lastenhoi-
to edellisen viikon keskiviikkona Sonjalta 
040 245 1733. Yhteistyössä Totaaliyhärit 
ry:n kanssa.
KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Yhden vanhemman perheen 
vertaistukiryhmä  Lisätietoja Nina Gran-
holm p.0404144991, granholm.nina(a)
gmail.com. FB yksinhuoltajat kankaanpää. 
Liity ryhmään!
KEMI
MeriLapin Yhden Vanhemman Perheet ry
yhdistysmerla.yhdistysavain.fi
Pj. Seija Lamminpää, puh 040 846 5093, 
merilapinyvp(at)gmail.com.
Vpj. Kaisa Similä, puh 040 561 8647. Jä-
senrekisteri merilapinyvp(at)gmail.com.
Keminmaa 
Keminmaan olohuone seurakunnan Van-
hassa Pappilassa, Rantatie 26 C, 94400 
Keminmaa  joka kuukauden viimeinen 
maanantai klo 17.30-19.30.  Kahvitar-
joilu. Lisätietoja Seija Lamminpäältä 040 
8465093.
KEMIJÄRVI 

Kemijärven Yhden vanhemman perheiden 
vertaiskahvila kokoontuu Kiehispirtillä, 
Seminaarinkatu 5, torstaisin klo 17-19. 
Lisätietoja Markku Iso-Heikolta, 040 754 
0026 tai Setlementti Tunturilan Askel-han-
ke, 045 134 8002.
KERAVA
Keravan olkkari kokoontuu joka toinen 
keskiviikko klo 18-20. Paikkana Keravan 
Me-talon tilat Paasikivenkatu 12, sisään-
käynti kirjaston ovista, hissillä ylös. Olk-
karilla kiertävät vastuuvetäjät. Lisätiedot: 
Lauralta laura.nousiainen(a)yvpl.fi tai 040 
7749660. 
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. 046 955 6375. 
Olohuone kerran kuukaudessa sunnuntai-
sin klo 14–16. Paikka: Yhteisöklubi Silta, 
Rantakatu 6 Chydenian 3. kerros,Hesbur-
gerin yläkerto.Kulku hissillä.    
Lisätiedot ja päivämäärätiedustelut:
Olohuoneen ohjaajat, Pauliina, puh 
050 527 1751 tai Nanna, puh 046 955 
6375, nanna.jokela@jippii.fi
Olemme myös Facebookissa Kokkolan 
seudun yhden vanhemman perheet ry ja 
Olkkari Kokkola.
KOTKA
Tauolla. 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. 041 3630 630
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 Perheiden 
olkkari Yhdistys järjestää toimintaa 
 jäsenistölleen Kuo pion Perheentalolla 
Kauppakeskus Apajas sa! Lisätietoa: 
kuopionyhsih teeri@gmail.com ja Face-
book: Kuopion Seudun Yhden Vanhemman 
Perheet ry. 
Kuopion Eroisäterossa ryhmä on eron-
neille, eroa pohtiville, lähi- tai etävan-
hemmille sekä leskille tarkoitettu miesten 
vertaistukiryhmä. Isyys ei ole edellytys, 
eli kaikki eroa työstävät miehet ovat ter-
vetulleita. Ilmoittautua ei tarvitse. Ryhmä 
kokoontuu 19.12., 8.1., 12.2., 12.3., 9.4., 
14.5. klo 18-20 Perheentalolla Kauppakes-
kus Apajassa (torin alla).
Kuopion Eroneuvokahvila,  ohjattu 
vertaisryhmä ero-teemalla 30.1., 27.2., 
27.3., 24.4.2019  klo 17-19. (Huom. 27.3. 
kahvila on poikkeuksellisesti Kuopion 
HopLopissa, jonne sponssaamme liput! 
Lapset leikkii, aikuiset pääsee juttelemaan. 
Ilmoittautuminen Marjolle/Riitalle viikkoa 
ennen.)
Mukana aina eron kokenut vanhempi ver-
taistukijana sekä työntekijä. Mahdollisuus 
myös henkilökohtaiseen erotukihenkilöön! 
Jos olet eroamassa tai eronnut, ota yhteyttä 
Riitta Kokkonen p. 044 3697214 tai Marjo 
Meriranta 0400 441 708. Järjestäjät: YVPL 
ry Itä-Suomi ja Kuopion Ensikotiyhdistys.
LAHTI
Lahden seudun Yhden Vanhemman Per
heet ry, Pj Sari Heinonen, puh. 040 544 
2358, puheenjohtaja.lahdenseudunyvp@
gmail.com, Jäsensihteeri: Susanna Meri-
salo 040 172 1630, lahdenseudunyvp@
gmail.com, Yhdistyksen email: lahdenseu-
dunyvp@gmail.com, Facebook: Lahden 
seudun Yhden Vanhemman Perheet ry
Keväällä 2019 kokoonnumme 7.3, 4.4, 
2.5 ja 6.6. Paikkana Perhetupa, Loviisan-
katu 14 klo 17:30-19:30.
Tapahtuma on avoin ja ilmainen kaikille, 

tarjolla myös kahvia ja pientä purtavaa. 
Lisätietoa: Sari Heinonen 040 544 2358.
LAITILA 
Laitilan olohuone Vertaistukea ja virkis-
tystä perheille. Toiminta käynnistyy to 
7.2.2019 klo 17.30 - 19.00 MLL:n Muku-
lavintissä os. Sairaalantie 2. Yhteyshenkilö: 
Erika, puh. 040 537 9121.
LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Yksinhuoltajat ry. 
Lappeenrannan yhden vanhemman per
heiden olkkari kokoontuu parittomien 
viikkojen lauantaisin klo 10-12 MLL:n 
Pikku-Tirikassa Armilankatu 33 A. Lisäksi 
Lappeenrannassa toimii Ensi- ja turvako-
tien liiton hankkeen alla neuvokahvila 
Valopilkku, jonne yhden vanhemman 
perheet ovat tervetulleita:  http://www.
ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/
neuvokeskus2/vanhemmille/vertaiskahvi-
la-kun-kaipaat-juttu/aukioloajat-valopilk-
ku-lappeenra/
Lisätietoja liitosta 0400 441708, Marjo 
Meriranta.
LOHJA
Lohjan seudun Yksin ja Yhteishuoltajat ry  
Pj Piia Karppinen piia.karppinen@elisanet.
fi, 040 526 5972. Kokoontumiset Moision 
päiväkoti 2:ssa Aallokon avoimen päiväko-
din tiloissa, osoitteessa Kurjenkatu 12-14 
kuukauden 3. tiistai klo 17.30-19.30. Sis.
käynti pihan puolelta sinisestä ovesta. 
Kahvitarjoilu.
Vuoden 2019 tapaamiset: 19.3., 16.4., 
21.5., 20.8., 17.9., 15.10, 19.11. ja 17.12.
LOIMAA
Loimaan olkkari on tauolla. Lisätietoja: 
Marjo Rasi p. 0500-203483 sekä diakonis-
sa Soili Väisänen p. 040-740762. 
MIKKELI
Mikkelin yhden vanhemman olohuone 
Viola ry:n tiloissa os. Savilahdenkatu 24.  
Lisätietoa ja tiedustelut: Marjo Meriranta, 
0400 441 708, marjo.meriranta(at)yvpl.fi.
MÄNTSÄLÄ
Mäntsälän olohuone kokoontuu joka 
kuukauden viimeisenä torstaina klo 16.30-
19.00 toukokuuhun asti. Paikkana päivä-
koti Metsätonttu, Liedontie 25. Lisätiedot: 
Johannalta j.h.salminen@gmail.com, 044 
977 9020
NUMMELA
Nummelan olohuone.  
Kysy liitosta  040 541 5294  tai teija.hall-
back-vainikka@yvpl.fi.
OULU
Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet 
ry, www.osyvp.fi.
Pj.  puh 045 873 0010,
oulunseudunyvp.pj(at)gmail.com.Vertais-
tukiolohuoneet Oulu:
Linnanmaa, Pyhän luukkaan kappeli, klo 
17.30-19.30 14.3., 11.4., 9.5.
Maikkula, Maikkulan päiväkoti, Jättiki-
venkatu 5, klo 17.30-19.30. 21.2., 21.3, 
25.4., 23.5.
Rajakylän olohuone, Tervakukkatie 38-40 
b 10, klo 17.30-19.30. 27.2., 27.3, 24.4., 
22.5.
Kaakkurin olohuone, Pyhän Andreaan 
kirkko, Sulkakuja 8, klo 17.30-19
6.3., 10.4., 8.5. 
Haukiputaan olohuone, Länsituuli 3, klo 
16-18, 20.2., 20.3, 17.4., 15.5. 
Oulun Nuorten leskien olohuone, Kump-
panuuskeskus, Kansankatu 53. Kokoontuu 
kerran kuussa sunnuntaina klo. 16.00 – 
18.00. Lastenhoito järjestetään tarvittaessa, 
ilmoita viikkoa aiemmin oulunseuduny-
vp@gmail.com/044 369 0844.
PORI
Porin seudun yksin ja yhteishuoltajat 
ry Kysy liitosta 040 541 5294 Teija Hall-
bäck-Vainikka 
PORVOO
Porvoon Seudun Yksin ja yhteishuoltajat 
ry, Borgånejdens ensamföräldrar rf
Lisätiedot: Laura Nousiainen laura.nousiai-
nen@yvpl.fi tai 040 774 9660.
RAISIO
Oma vertaistukiryhmä yhden vanhemman 
pikkulapsiperheille 10.1.2019 alkaen 
torstaisin klo 13.30-15.30 Tikanmaan 
seurakuntakodissa, Kapponkatu 14 C 24. 
Mukavaa yhdessäoloa, uusia ystäviä, väli-
palaa, tukea ja voimia arkeen! Lisätiedot: 
sari.jokinen@evl.fi, 044 7160391 tai tanja.
tulonen@raisio.fi 044 7971644.
RAUMA 
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Johanna Ikävalko
Tarralappu
VAIHDA TÄMÄ TEKSTI: Laitilan olohuoneKokoontuu keväällä ja kesällä 2019 torstaisin 4.4, 9.5, 6.6, 4.7 ja 1.8 klo 17.30-19.00 MLL:n Mukulavintissä, Sairaalantie 2Lisätietoja: Laitilan yhteyshenkilöltä Erikalta puh. 040 537 9121.



15

Rauman seudun yksinhuoltajat ja yhteis
huoltajat ry Yhteyshenkilö Noora p. 040-
867 1300 tai nooraepohjola(at)gmail.com.
RIIHIMÄKI
Riihimäellä Yksin ja yhteishuoltajien Olk
karit Riihimäellä Yksinhuoltajien Olkkarit 
jatkuvat Temppelikatu 9 C kerhotilassa. 
Kevään 2019 olkkariajat ovat 14.1., 11.2., 
11.3., 15.4.ja 13.5. klo 18-19:30. Tunti 
vanhempien omaa ohjelmaa, lastenhoito 
järjestetty, iltapala. Lastenhoitoa ja iltapa-
laa varten ilmoittaudu viim. saman päivän 
aamuna, p.050-3237964/ Diakoni Tiina 
Heiskanen/sijainen 4.2.alkaen.
ROVANIEMI
Rovaniemen Yhden vanhemman perhei
den vertaiskahvila kokoontuu MLL:N Per-
hetoimintakeskuksessa, Pirkkakatu 2, joka 
toinen tiistai 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 
9.4., 23.4., 7.5. ja 21.5. Lisätietoja Markku 
Iso-Heikolta, 040 754 0026.
Isien ja lasten illat 25.4. pulkkailua ja 
makkaranpaistoa (paikka vielä avoin), 
11.6. ulkoilua ja retkeilyä nuotiolla 
Paaniemen maja, Paavalniementie 314. 
Yhteistyössä Rovaniemen Srk, MLL:n Lapin 
piiri ja Lapin ensi- ja turvakoti. Lisätietoja 
Markku Iso-Heikolta 040 754 0026.
Eroisien saunailta 10.4. (paikka vielä 
avoin). Lisätietoja Markku Iso-Heikolta 
040 754 0026.
SASTAMALA
Sastamalan Seudun Yksinhuoltajat ry. 
Yhteyshenkilö ja  tiedustelut: 050 314 
9044,  marja.wiikari(at)evl.fi ja Kirsi 040 
5001845.  Järjestäjät:  Sastamalan seura-
kunta ja Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto ry.
SEINÄJOKI
Yksin ja yhteishuoltajien olohuone Sei
näjoella Pohjan SRK-koti, Väinölänkatu 
4B. Vuoden 2019 kokoontumiset kerran 
kuukaudessa tiistaisin klo 17:30-19:30. 
Kevät: 19.3., 16.4., ja 14.5. Syksy: 17.9., 
22.10. ja 19.11. YH-iltojen tarkoituksena 
on toimia vartaistukiryhmänä. Lastenhoito 
järjestetty. Pientä purtavaa nyyttärien 
tapaan. Toiminta on maksutonta ja olet 
tervetullut muualtakin kuin Seinäjoelta. 
Yhteyshenkilö diakoni seija.saari@evl.fi. 
puh. 050 570 6273. 
TAMPERE
Tampereen seudun yksin ja yhteishuol
tajat ry, 
Puheenjohtaja: Tuula Lahtinen
Varapj: Anneli Hangasmäki
Jäsenvastaava: Jukka Silvennoinen
Taloudenhoitaja: Minna Kautonen
Sihteeri: Maila Valkealaakso 
Yhdistyksen puhelinnumero: 0400 741 
972 iltaisin ja viikonloppuisin.
Yhdistyksen sähköposti: tampereyh(at)
gmail.com
Yhdistyksen nettisivut: tre-yh.vuodatus.net.
TORNIO (Kts. myös KEMI)
MeriLapin Yhden Vanhemman Perheet ry
Tornion olohuone kokoontuu Tornion Per-
heiden talolla 20.2., 20.3.,17.4. ja 15.5. 
Putaankatu 2. Lisätietoja Seija Lamminpää 
040 846 5093. Yhteistyössä Tornion Per-
heiden talon kanssa. 
TURKU
Turun Seudun Yksinhuoltajat ry
pj. Tarja Mäkelä 044 358 8599, varapj. 
Kristiina Forss 045 121 7430. Lisätietoja 
yhdistyksen tapahtumista ja vertaisryhmis-
tä: www.turunseudunyksinhuoltajat.com. 
Turussa Kuntoolkkari Lehmusvalkama, 
Karviaiskatu 7, joka tiistai klo 18-20 
alkaen 8.1.2019 ja päättyen 21.5.2019. 
Kuntosali, sauna ja uinti. Ilm. edelliseen 
perjantaihin klo 18 mennessä turunyh@
gmail.com
- Retki elämyskylpylä Päiväkumpuun ja 
Fiskarsin ruukinkylään la 16.3. 
- Heinähattu, Vilttitossu ja Pamela-täti 
teatteri su 24.3. 
- Teatteriretki Raumalle "Exän uus ja van-
ha" la 13.4. 
- POP UP-olkkari vappupicnikin merkeissä 
1.5. klo 13. 
- Viron Pärnu -retki 6. - 8.6. 
Turun Perhetalo Heidekenin vertaistuki
ryhmä keskiviikkoisin 6.3., 3.4., 15.5., ja 
12.6. 2019 klo 17.-19. Perhetalo Heide-
ken, Sepänkatu 3.  Ilmoittautumiset edelli-
senä manantaina: turunyh@gmail.com.
Åbo Svenska församling ordnarträffar för 
ensamstående föräldrar och barn lördagar 
16.3. och 13.4.2019. Vi inleder träffarna 

med gemensam måltid.  Anmäl dig senast 
tisdagen innan till gunilla.lundqvist@evl.fi  
eller 040 3417 468.  Arrangör: Åbo svens-
ka försalming.
Kaarinan olohuone Kansalaistoiminnan 
tiloissa, (Pyhän Katariinantie 7, Kaarina) 
Lisätietoja:  http://www.turunseudunyksin-
huoltajat.com www.turunseudunyksin-
huoltajat.com.
TUUSULA
Olohuone Yhden aikuisen perheille. 
Olohuoneeseen ovat tervetulleita yksin-
huoltajat, yhteishuoltajat, lesket. Ryhmä 
kokoontuu klo 17.30-19.30. Kevään 2019 
kokoontumispäivät:
10.1. Seurakuntakeskus, Rykmentintie 34, 
7.2. Jokelan kirkko, Kouluraitti 11,
7.3. Seurakuntakeskus, Rykmentintie 34, 
4.4. Kellokosken seurakuntatalo, Männis-
töntie 5, 25.5. Perheiden retkipäivä Rusut-
järven leirikodille.
Lisätietoja olohuoneesta: Katja Manni-
nen-Abbouchi varhaiskasvatuksen ohjaaja 
p. 040 778 9776.
Facebook: Tuusulan yhden vanhemman 
perheen olohuone. Olohuone on keskus-
telun, vertaistuen ja tiedotuksen kanava. 
(suljettu ryhmä)
UUSIKAUPUNKI
Uudenkaupungin olohuone MLL:n tiloissa, 
(Rantakatu 15, Uusikaupunki) Ilmoittautu-
miset ja tiedustelut vetäjille; Päivi pama-
riini@gmail.com ja Katja makela.katja@
gmail.com. 
VANTAA
Rekolan seurakunnan yhden vanhemman 
perheet kokoontuu Asolan seurakuntatalol-
la osoitteessa Asolantie 6 joka kuukauden 
toinen torstai klo 17.30. Yhteyshenkilö 
perhetyön diakoni Siru Rantanen, p. 050 
342 6155.
Vantaankosken seurakunnan Kokoontu-
miset perjantaisin klo 17.00-21.00. Osoite 
Naapurinkuja 2, Vantaa. Lisätietoja saa 
Ritva-Leenalta, 050 3589217 ritvaleena-
tuuli(at)hotmail.com.
VARKAUS
Facebookissa Varkauden yhden vanhem-
man perheet.

MUUT YHDISTYKSET
Eriparivanhemmat ry
Pj. Irina Heiskanen, irinaheiskanen@
gmail.com. 
Hyvä Erovanhemmuus ry
pj. Vesa Mäki, pj@hyvaerovanhemmuus.fi, 
varapj. Pekka Pere,
info@hyvaerovanhemmuus.fi
www.hyvaerovanhemmuus.fi
Kaapatut Lapset ry
Toiminnanjohtaja Tarja Räisänen, tarja.
raisanen@kaapatutlapset.fi, 044 262 6662, 
kansalaistoiminnan ja viestinnän suun-
nittelija Hillamaria Tuomi-Mark, suunnit-
telija@kaapatutlapset.fi, 045 8553 055, 
toimistosihteeri Sonja Saikkonen, puh. 
050 3392 421, toimisto@kaapatutlapset.fi. 
Toimistomme sijaitsee osoitteessa: Malmin 
kauppatie 26, 00700 Helsinki. Sovithan 
tapaamisen aina etukäteen. www.kaapa-
tutlapset.fi 
Löydät meidät myös Twitteristä ja Face-
bookista 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://totaali-
yharit.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 tapaamisajankoh-
dat Totaaliyhärit ry:n kotisivuilta http://
totaaliyharit.wixsite.com/totaaliyharit/
ajankohtaista 
tai Facebookista https://www.facebook.
com/Totaaliyharit. Lisätietoja myös pu-
heenjohtajalta email totaaliyharit@gmail.
com 

KANNATTAJAJÄSENET
Asianajotoimisto Asianaiset, Hki,  
010 326 6001 ja 010 326 6002  

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

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

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

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

PSYKO TERAPEUTTI
PÄIVYSTYS JÄSENILLE 
Parittomien viikkojen maanantaisin klo 11-
13, Helena Niemi, 0400 965 416

JURISTIPÄIVYSTYKSET 
ma klo 9–10 
Karoliina Partanen puh. 050 494 3585 
(Kuopio)
ma klo 1518 
Asianajajatoimisto Johanna Niskanen puh. 
040 739 9787
ma klo 1719 
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 911
Anne Liakka 020 762 2448 (Helsinki ja 
Porvoo)
ke klo 1719
Asianajajatoimisto Johanna Niskanen puh. 
040 739 9787
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 
(RIIHIMÄKI)
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 910 
Anne Liakka 020 762 2448 (Helsinki ja 
Porvoo)
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 1576
Kotka
tukipuhelin 050 566 3044
Leskeksi jääneiden tuki
nuoretlesket.oulu@gmail.com
Paltamo
045 840 7917/Tuula, arkisin klo 21.00 asti
Tampere
0400 741 972  Tuula, iltaisin ja viikon-
loppuisin
Turku (iltaisin)
044 358 8599

Tuusula (iltaisin)
040 772 2850
050 326 2032 (Marjut, lapsen kanssa yksin 
alusta lähtien), vain iltaisin

Vantaa
044 504 0305 Jarkko Väre

Lastensuojelun asiantuntija
050 408 1576 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 elämäntilan-
teissa olevia heidän talous- ja velkaongel-
missaan. 

Toiminta on vapaaehtoistyötä, jossa 
koulutuksen saaneet tukihenkilöt auttavat 
talousvaikeuksissa olevia henkilöitä ja 
opastavat heitä tarvittavien auttamisjärjes-
telmien piiriin.
Kemin tukihenkilö:
Mirka p. 040 754 8231

YHDEN VANHEMMAN 
PERHEIDEN LIITON 
LIITTOHALLITUS 20182019
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
Marita Marttanen 
leapekko@gmail.com
Tarja Mäkelä 
tara.3.yh@gmail.com
Susanna Reijonen 
msreijonen@gmail.com
Karita Suomi 
karita.suomi@gmail.com
Eija Terävä
teravaeija@gmail.com

Varajäsenet:
Sirja Benamar 
sirja.benamar@gmail.com
Hanna Holopainen
hanna.l.holopainen@gmail.com
Marjo Koivuaho 
marjo.koivuaho@gmail.com
Katja Kortesluoma
katia.annika@gmail.com
Seija Lamminpää
seijalamminpaa@gmail.com
Maarit Nissilä
maarit.nissila@pp.inet.fi
Birit Oksman 
birit.oksman@gmail.com
Anna-Maija Tikkanen
ami@geography.hu

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

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

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

tuva Perhe -lehden jäsenetuna.

  Haluan perustaa asuinalueelleni uuden yhdistyksen tai olohuoneen, lähettäkää 

minulle perustamismateriaali ja ottakaa minuun yhteyttä.

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

  Osoitteeni on muuttunut.

 Muuta:

Nimi: 

Uusi osoite:

Vanha osoite:

Puhelin:

Sähköposti:

PALVELU
KO RT T I



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

.MW80

Tietoa ja tukea vanhemmille keväällä 2019
Eron jälkeenkin on elämää.  Muutetaan 

haasteellinen elämäntilanne yhdessä voimava-
raksi. YVPL järjestää erilaisia eroryhmiä, jotka 
kokoontuvat 8-11 kertaa. Lastenhoito on järjes-
tetty.

HELSINKI Suomalainen eroseminaari sun-
nuntaisin 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 7.4.,14.4., 
28.4., 5.5., 26.5., 2.6 ja 9.6.2019 klo 13–16 
Leikkipuisto Munkkissa, Perustie 38, Helsinki. 
Ilmainen lastenhoito järjestetään tarvittaessa. 
Hinta on YVPL:n jäsenyhdistyksen jäsenille 
150 €, muille 300 €. Yhdistyksen jäseneksi voi 
ilmoittautua www.yvpl.fi/jasenlomake/. Ryh-
mään otetaan 5-10 osallistujaa. Lisätietoja ja Il-
moittautuminen vetäjälle 21.2 mennessä: Laura 
Nousiainen, puh. 040 774 9660 tai laura.nou-
siainen@yvpl.fi.

KEMIÖ  Hyvä ero-ryhmä Kemiönsaarella 
maanantaisin klo 17.30-20.00  1.4-27.5.2019, 
8 kertaa (ei 22.4) Valtuustosalissa, Kemiön kun-
nantoimisto, Vretantie 19, Kemiö.  Ryhmään 
otetaan korkeintaan 8 osallistujaa (min. 5 hlö), 
Ryhmää ohjaa Teija Hallbäck-Vainikka YVPL ja 
lastenvalvoja Gisela Sjöblom. Ilmoittautumiset 
ja tiedustelut 040-541 5294  22.3.2019 asti.

Vanhempien eron ABC ryhmät ja Kysy asi
anajajaltaillat

Infoillan tavoitteena on antaa perustiedot 
lapsen huollon, tapaamisten ja elatuksen järjes-
tämisestä. Maksuttomia, ei ennakkoilmoittautu-

mista ellet tarvitse lastenhoitoa.
LIETO, MA 11.2.2019, klo 17.30-20.00, 

Sarastuksessa, Hyvättyläntie 12. Illan vetäji-
nä aluekoordinaattori Teija Hallbäck-Vainikka 
/ YVPL p. 040 541 5294 ja varatuomari Anne 
Teuri.

KEMIÖ, KE 27.2, klo 17.30-20.00, paikka 
selviää myöhemmin. Illan vetäjinä aluekoordi-
naattori Teija Hallbäck-Vainikka / YVPL p. 040 
541 5294 ja varatuomari Anne Teuri.

UUSIKAUPUNKI, KE 13.3.2019, klo 17.30-
20.00, MLL:n Ipanamessissä, Rantakatu 15. 
Illan vetäjinä aluekoordinaattori Teija Hall-
bäck-Vainikka / YVPL p. 040 541 5294 ja vara-
tuomari Anne Teuri.

LOIMAA, KE 27.3, klo 17.30-20.00 Hyvät-
tyläntie 12. Illan vetäjinä aluekoordinaattori 
Teija Hallbäck-Vainikka / YVPL p. 040 541 
5294 ja varatuomari Anne Teuri.

TURKU, TI 2.4.2019, klo 17.30-20.00, Per-
hetalo Heideken, os. Sepänkatu 3.Illan vetäji-
nä aluekoordinaattori Teija Hallbäck-Vainikka 
/ YVPL p. 040 541 5294 ja varatuomari Anne 
Teuri

KAARINA, KE 8.5.2019, klo 17.30-20.00, 
Kuovinkadun toimintakeskus, Kuovinkatu 2-6, 
Piispanristi. Illan vetäjinä aluekoordinaatto-
ri Teija Hallbäck-Vainikka / YVPL p. 040 541 
5294 ja varatuomari Anne Teuri.

RAISIO, TO 23.5.2019, klo 17.30-20.00, 

Raisoin kaupungintalo 2 krs, os. Nallinkatu 
2. Illan vetäjinä aluekoordinaattori Teija Hall-
bäck-Vainikka / YVPL p. 040 541 5294 ja vara-
tuomari Anne Teuri

ROVANIEMI  Vanhempien eron ABC-ilta ke 
20.2. klo 17-19.00 MLL:n perhetoimintakeskus, 
Pirkkakatu 2.Paikalla Lakimies asianajotoimisto 
Lukkarila & Ahola Oy:stä ja aluekoordinaattori 
Markku Iso-Heiko. Lisätietoja 040 754 0026.

OULU Kysy asianajajalta  erosta tiistaisin 
klo 16-18 19.2., 19.3., 16.4. ja 14.5.  Kump-
panuuskeskus, Kansankatu 53 Oulu. Kokoustila 
Resiina 1. krs. Käynti Vanhantullinkadun puo-
leisesta ovesta. Paikalla asianajaja Eeva-Leena 
Wendelin tai Jutta Wallen-Leino.  Neuvonta 
on maksutonta ja keskustelemaan pääsee nu-
merojärjestyksessä. Tulethan paikalle klo 16.00 
-16.30. Kysy lisää: 040 754 0026 tai markku.
iso-heiko@yvpl.fi

KUOPIO Eroneuvokahvila, ohjattu vertais-
ryhmä ero-teemalla seuraavasti: ke 27.2., 27.3., 
24.4.2019  klo 17-19. Mukana eron kokenut 
vanhempi vertaistukijana sekä työntekijä. Mah-
dollisuus myös henkilökohtaiseen erotukihen-
kilöön! Jos olet eroamassa tai eronnut ota yh-
teyttä Riitta Kokkonen p. 044 3697214 tai Mar-
jo Meriranta 0400 441 708. Järjestäjät: Kuopion 
Ensikotiyhdistys ja YVPL ry Itä-Suomi


