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Perinteisen vaalipaneelin panelistit olivat: Sirkku Ingervo (Vas.), Hanna 
Huumonen (Sd.), Outi Alanko-Kahiluoto (Vihr.), Riikka Purra (Ps.), Arja 
Ryynänen (Kesk.) Mikko Rekimies (Kd), Lotta Backlund (Kok.), Pia-Lisa Sundell 
(Rkp.) ja Elina Sagne-Ollikainen (Fem).

Kaikkien puolueiden edustajat lupasivat palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden kokopäiväi-
syyden.  Myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuttomuus nousi esiin.  Ruotsalaisen 

kansanpuolueen Sundell pitää tärkeänä mahdollisuutta saada sitä myös loma-aikoina.  Kokoomuksen 
Backlundin mukaan päivähoitoaikoja tulee pidentää aamusta ja illasta, jolloin työn ja perheen yhdis-
täminen helpottuu kaikille vanhemmille ja saattaa olla erityisen tärkeää yhden vanhemman perheille.  

Myös toisen asteen maksuttomuus on panelisteille tärkeä asia.  Vasemmistoliitto ja Sosiaalidemokraatit 
toteuttaisivat tämän pidentämällä oppivelvollisuutta. Perussuomalaisten Purra ei uskonut, että perheen 
pienituloisuus on keskeinen syy koulunkäynnin keskeyttämiselle toisella asteella.

Vasemmistoliiton Ingervo säätäisi 3-6-vuotiaiden päivähoidon maksuttomaksi, samoin kotipalvelun, 
jota tulee tarjota kaikille lapsiperheille eikä vain lastensuojelun asiakkaille. Ingervo on saanut Vasemmis-
toliiton puolueohjelmaan ja eduskuntavaaliohjelmaan tavoitteeksi vuorotyössä olevien perheiden ala-
kouluikäisten lasten hoitoratkaisujen saamiseksi lakisääteisesti räätälöidyillä malleilla. Ingervon mukaan 
myös harrastustakuu pitää toteuttaa.  Harrastusoikeus pitää toteuttaa myös toimeentulotukiasiakkaiden 
lapsille. Kokoomuksen Backlund järjestäisi harrastusmahdollisuuden koulupäivien jälkeen koulun yhte-
yteen.

Vihreitten Alanko-Kahiluoto on toiminut eduskunnan köyhyystyöryhmässä. Hänen mukaansa köyhyy-
den poistamisen tulee olla nykyistä kunnianhimoisempaa. Hallitusohjelmaan pitää saada kirjaus siitä, 
että perheiden ja lasten köyhyys pitää puolittaa hallituskauden aikana. Kaikissa päätöksissä pitää huomi-
oida se, että päätös vähentää köyhyyttä.  Tämä periaate vähensi köyhyyttä 2011-2015 hallituksen aikana. 

Demareitten Huumonen toteuttaisi perhevapaauudistuksen 6+6+6 -mallisena, joka ensivaiheessa olisi 
3+3+6. Keskustan Ryynänen ja Kristillisdemokraattien Rekimies pitivät tärkeänä vanhempien mahdolli-
suutta itse valita kumpi vanhemmista jää kotiin.   

Purra (Ps.) piti tärkeänä kannustinloukkujen purkamista sosiaaliturvauudistuksessa. Myös Rekimies 
(Kd.) totesi, että työn vastaanottamisen tulee aina olla kannattavaa.

Mm. Alanko-Kahiluoto (Vihr.) ja Feministipuolueen Sagne-Ollikainen palauttaisivat lapsilisän indeksi-
sidonnaisuuden.  Ingervo (Vas.) ja Huumonen (Sd.) ovat universaalisuuden kannattajia, kun taas Ryynä-
nen (Kesk.), Backlund (Kok.) ja Rekimies (Kd) arvioivat lapsilisänkin tarveharkinnan tarpeelliseksi. 

Alanko-Kahiluoto (Vihr.) pitää tärkeänä, että lapsivaikutusten arviointi toteutetaan, mutta sitä pitää 
myös kehittää.  Nyt ei välttämättä osata mitata sitä, mitä haluttaisiin saada aikaan.  Backlund (Kok.) toi 
esiin yhden vanhemman perheiden imagon parantamisen tarpeen. Ryynäsen (Kesk.) mukaan perhepal-
velujen kehittämisessä tulee kuunnella järjestöjä ja arjen osaajia. 

Yhden vanhemman perheiden perinteinen vaaliaamiainen oli torstaina 4.4.2019 Helsingissä Lasipa-
latsissa. Järjestäjinä olivat Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry ja Pienperheyhdistys ry.

Kts. tarkempi yhteenveto liiton sivuilta: https://www.yvpl.fi/kaikki-helsingin-vaalipanelistit-palauttaisi-
vat-kokopaivaisen-subjektiivisen-paivahoito-oikeuden/

ja paneelin video: https://youtu.be/WBzt87BBYnQ.

Yhden vanhemman perheiden vaalipanelistit palauttaisivat 
päivähoito-oikeuden kokopäiväiseksi



Sosiaali- ja terveysministeriö 
laati selvityksen (julkaistu 
STM:n sivuilla 16.1.2019), 
jonka tarkoituksena oli 
etsiä keinoja työelämän 
ja omaishoidon 
yhteensovittamisen 
edistämiseksi. Työikäiset 
hoitavat ansiotyön ohella 
vammaisia lapsiaan, 
sairaita puolisoitaan tai 
vanhoja vanhempiaan. 
Hoito voi olla sitovaa ja 
oikeuttaa omaishoitajan 
statukseen, kuten esimerkiksi 
kehitysvammaisen lapsen 
hoito. 

Nykyistä parempi ansiotyön ja 
omaishoidon yhteensovitta-

minen edellyttää, että omaishoi-
toperheiden tarpeet huomioidaan 
entistä paremmin palveluissa ja työ-
lainsäädännössä, olemassa olevien 
joustojen käyttöön ottamista, palkat-
tomien poissaolojen korvaamista, 
ansiotyössä käyvien omaishoitajien 
työttömyysturvasta huolehtimista ja 
omaishoitajien statuksen selkeyttä-
mistä.  

Työpaikoilla pitää olla joustavat 
työjärjestelyt ja omaishoidon salliva 
ilmapiiri. Joustot ja avoin ilmapiiri te-
kevät työpaikasta perheystävällisen, 
josta hyötyvät omaishoitajien lisäksi 
myös esimerkiksi lapsiperheet.  Kal-
liomaa-Puhan mukaan työpaikkojen 
myönteistä asennetta voitaisiin lisä-
tä jakamalla enemmän tietoa mm. 
omaishoitajuudesta, omaishoitajien 

määrästä, lainsäädännön mahdollis-
tamista vapaista sekä erilaisista kei-
noista, joilla omaishoitajia voitaisiin 
tukea työpaikoilla.

Lainsäädäntö 
kunnossa, mutta 
tulkintoja hiottava

Selvityshenkilö Kalliomaa-Puha on 
tunnistanut lainsäädännössä joitakin 
muutostarpeita, jotka liittyvät pää-
asiassa omaishoitajien ansionmene-
tyksen korvauksiin ja työttömyystur-
vaan. Nykylainsäädäntö on harvoin 
esteenä omaishoidon ja työssäkäyn-
nin toimivaan yhdistämiseen. Lain 
tulkintoja sen sijaan olisi yhdenmu-
kaistettava esimerkiksi TE-toimistois-
sa, kun arvioidaan, onko omaishoi-
taja työmarkkinoiden käytettävissä 
vai ei, tai kunnissa, kun käsitellään 
omaishoitajien palveluita.

Työttömyysturva edellyttää 
työssäoloehdon täyttymistä eikä 
omaishoitoa pidetä sellaisena työnä, 
joka täyttäisi tuon ehdon. Toisaalta 
omaishoitoa on kuitenkin jo alettu 
pitää aktiivisuutta osoittavana toimin-
tana; omaishoito mm. täyttää työttö-
myysturvan aktiivisuusvaatimukset.  

Toinen vaihtoehto olisi pidentää 
tarkastelujaksoa. Kun työssäoloehtoa 
tarkastellaan tavallisesti viimeisen 
28 työttömyyttä edeltävän kuukau-
den ajalta, pitäisi selvittää voisiko 
omaishoito olla peruste pidentää tar-
kastelujaksoa.  Silloin työssäoloehdon 
täyttymistä tarkasteltaisiin omaishoi-
toa edeltävältä ajalta. Omaishoito pi-
tääkin lisätä työttömyysturvalain 5:3 
§:n luettelemien poikkeusten jouk-
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koon. Myös hoidettavalle tehdystä 
hoito- ja palvelusuunnitelmasta pitää 
selvästi näkyä se, miten omaishoita-
ja kykenee hoitovelvollisuuksiensa 
lisäksi hakemaan töitä ja miten kun-
nan palvelut lisääntyvät, kun hän saa 
töitä.

Selvityshenkilön 
parannusehdotukset:
• Omaishoitosopimukseen perus-

tuva omaishoito listataan yhdeksi 
työttömyysturvalain tarkoittamak-
si soviteltuun työttömyystur-
vaan oikeutetuksi tilanteeksi, jos 
omaishoitajan on mahdollista ha-
kea vain osa-aikatyötä (edellyttää 
lain muutosta).

•  Omaisten ansionmenetys korva-
taan erilaisissa omaishoitotilanteis-
sa kehittämällä lasten erityishoito-
rahasta kaikenikäisten hoitoraha 
(edellyttää lain muutosta). Toinen 
vaihtoehto on omaishoidon tuen 
kattavuuden laajentaminen erityi-
sesti niihin omaishoitajiin, jotka 
käyvät ansiotyössä

•  Ansiotyössä käyville omaishoitajil-
le taataan oikeus kolmeen vapaa-
päivään kuukaudessa silloin, kun 
hoito on sitovaa ja vaativaa (edel-
lyttää lain muutosta).

•  Kuntien työntekijöille tarjotaan 
enemmän koulutusta ja tietoa, jot-
ta omaishoitajat saavat riittävät ja 
tarpeenmukaiset palvelut.

•  Sosiaali- ja terveysministeriön ja 
työ- ja elinkeinoministeriön yhtei-
nen tiedotuskampanja, jolla lisä-
tään tietoisuutta keinoista yhdistää 
omaishoito ja ansiotyö.

Lähteet: Kalliomaa-Puha: Omaishoidon 
ja ansiotyön yhteensovittaminen. 
Selvityshenkilön raportti. Raportteja 
ja muistioita 60/2018, http://urn.fi/
URN:ISBN:978-952-00-4021-5

Valtioneuvoston selvitys ja 
tutkimustoiminta: Omaishoitajien 
tarvitsemat tukitoimet tehtävässä 
selviytymiseen https://omaishoitajat.
fi/wp-content/uploads/2017/03/37_
Omaishoitajien-tarvitsemat-tukitoimet-
teht%C3%A4v%C3%A4ss%C3%A4-
selviytymiseen_.pdf
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Meillä asuu innokas 
koululainen, joka on lahjakas 
monissa tietoaineissa. 
Alkuluokilla koulun 
sujuminen ei ollut lainkaan 
itsestäänselvyys, ja tilanne 
oli sekä lapselle että minulle 
vanhempana kohtuuttoman 
raskas. Lapseni oireyhtymä 
määritellään ns. 
”neurokirjoon” kuuluvaksi. 
Koulun alettua lapsellani ei 
ollut vielä keinoja toimia 
erityispiirteidensä kanssa, 
joita ovat mm. aistiherkkyys 
ja motoriikan ongelmat. 
Myös sosiaaliset tilanteet 
kuormittivat kohtuuttoman 
paljon. 

Nyt ilo ja into on palannut lapseni 
elämään. Useissa aineissa arvo-

sanat ovat kiitettäviä ja kaverisuhtei-
takin on syntynyt. Koulussa pärjätään 
pienillä järjestelyillä ja tukitoimilla. 
Takana on useiden vuosien kuntou-
tus.

Kuntoutusvastuun 
pilkkominen 
maakunnille saattaisi 
heikentää kuntoutusta

Sote eli sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistamishanke huolestut-
taa minua. Moni puolue kannattaa 

maakuntamallia, jossa sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestämisvastuu 
siirtyisi maakunnille.  Mielestäni nyt 
olisi hyvä puhua enemmän Kelan 
roolista.  Asia on jäänyt sivuun so-
te-keskustelussa, vaikka se koskettaa 
monia perheitä. Kela voi järjestää pit-
kiäkin terapioita lapsille, jotka tarvit-
sevat laaja-alaista kuntoutusta.  Myös 
aikuiset ovat voineet saada Kelan 
kautta esimerkiksi kuntoutuspsykote-
rapiaa, jonka merkitys erityislapsen 
vanhemman työkyvylle ja arjessa jak-
samiselle voi olla ratkaisevan tärkeää. 

Mielestäni Kelan kuntoutuksia ei 
tule lakkauttaa, vaikka maakunta-
malli toteutettaisiinkin sote-uudistuk-
sessa. Riskinä näen, että terapioiden 
myöntämiskriteerit eivät enää toteudu 
yhtäläisinä koko maassa eikä säästö-
paineiden alla kuntoutuksia rahoiteta 
riittävästi.

Erityislapset tarvitsevat 
moniammatillista 
kuntoutusta 

Erityislasten vanhemmat ovat usein 
kuormittuneita, ja kuntoutusvastuun 
sysääminen kokonaan kotiin on koh-
tuutonta.  On väärin myös ohjata 
lapset esimerkiksi lastensuojelun tu-
kitoimien piiriin vain siksi, ettei kun-
toutusta ole tarjolla. Sosiaalitoimen 
tukitoimet voivat olla toki tarpeen, 
mutta ne eivät voi korvata kuntoutus-
ta, johon tarvitaan terveydenhuollon 
erityisammattilaisia, kuten toiminta-
terapeutteja, fysioterapeutteja, neu-

ropsykologisia valmentajia, psykolo-
geja…

Sosiaalipalveluiden sisältöä tulisi 
kehittää sen pohjalta, mihin perheet 
kokevat apua tarvitsevansa.  Nyt tar-
jolla ovat tietyt palvelut, jotka toi-
mivat jäykästi. Yhteiskunta maksaa 
usein palveluista, joista perheet eivät 
koe hyötyvänsä. 

Monet vanhemmat joutuvat ly-
hentämään työpäiviään tai putoavat 
työelämän ulkopuolelle, jotta he pys-
tyvät hoitamaan erityistarpeisen lap-
sensa. Yleinen ongelma on, että kou-
luikäisen aamutoimiin ja iltapäiviin 
tarvitaan apua, mutta tuen järjestämi-
nen esimerkiksi kotipalvelun kautta 
on tehty hyvin vaikeaksi. Arkipäiviin 
on hankalaa saada apua, mutta esi-
merkiksi viikonlopuille saatetaan tar-
jota tukiperhettä, vaikka perhe pystyi-
si hoitamaan viikonloput ongelmitta. 
Vanhemmista tulee helposti lastensa 
omaishoitajia, mutta suuri osa ei kos-
kaan saa omaishoidontukea. Yhden 
vanhemman perheissä omaishoito-
tilanne voi aiheuttaa merkittäviä toi-
meentulo-ongelmia, suoranaista köy-
hyyttä. 

Sote-säästöjä syntyy, kun erityis-
lapsiperheille taataan riittävät kun-
toutuspalvelut ja tuki, joka vastaa 
perheen tarpeisiin. Näin lapsen arki 
alkaa sujua paremmin ja vanhempi 
voi päästä takaisin työelämään, ve-
ronmaksajaksi. Kaikkein tärkeintä so-
te-uudistuksessa on kuunnella asiak-
kaita: useimmat kyllä osaavat kertoa, 
mihin he apua tarvitsevat.
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Millaista toimintaa Lahden 
Seudun Yhden Vanhemman 
Perheet ry:lla on?

Toimintamme keskiössä on aina 
ollut kuukausittainen kaikille avoin 
kokoontuminen Olohuoneessa Per-
hetuvalla. Tapaaminen on pääsään-
töisesti kuukauden 1. torstai klo 
17:30-19:30. Olohuoneen yhteydes-
sä järjestämme erilaista oheistoimin-
taa. Maaliskuun Olohuoneen yhtey-
dessä järjestimme vanhempien eron 
ABC -illan yhteistyössä Lahden Ensi- 

ja Turvakodin kanssa. Mukana olivat 
myös perheneuvola ja lastenvalvoja. 
Vuoden 2019 syksyllä järjestämme 
toisen samanlaisen illan, jolloin pai-
kalla on Miessakit, seurakunta ja Päi-
jät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän lap-
siperhepalvelut. Järjestämme myös 
paljon virkistystoimintaa jäsenillem-
me perheineen. Meillä on ollut teat-
teritapahtumia, perheleirejä, saunail-
toja, liikuntatapahtumia ym. 

Muutaman viime vuoden kulues-
sa toimintamme on kasvanut erilais-
ten avustusten ja yhteistyökuvioiden 

myötä, jotka ovat mahdollistaneet 
toimintamme kasvun. Jäsenjärjes-
töavustus ja Lahden Kaupungilta saa-
tu avustus ovat yhdistystoimintamme 
jatkuvuuden kannalta elintärkeitä. 
Kasvumme on näkynyt myös kasva-
vana jäsenmääränä sekä vapaaehtois-
työhön käytettyjen tuntien määränä.

  

Mistä olet ylpeä yhdistyksen 
toiminnassa? 

Toimintamme koostuu kolmesta 
osa-alueesta, joita ovat hallituksen 

Lahden Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry

Puheenjohtaja Sari Heinonen ja sihteeri Susanna Merisalo vapaaehtoistyöverkoston Vesijärviristeilyllä kesällä 2018
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toiminta, jäsenistö ja monimuotoiset 
yhteistyökuviot. Hallituksessa toimii 
5-7 aktiivista jäsentä. Tällä hetkellä 
hallituksen yhteistyö toimii hienosti 
toisiamme tukien. Yhdistyksessäm-
me toimii eräänlainen "johtoryhmä", 
johon kuuluvat Eija Honkanen (ra-
hastonhoitaja), Sari Heinonen (PJ) ja 
Susanna Merisalo (jäsensihteeri). Hal-
lituksen muut jäsenet, Susanna, Jen-
ni, Pia, Kirsi ja Salla toimivat omilla 
vastuualueillaan, mm. huolehtimalla 
Olohuonejärjestelyistä omalla vuo-
rollaan sekä erilaisista tapahtumis-
ta. Kaikki toimintamme toteutetaan 
keskustelemalla yhteisesti. Olem-
me uudistaneet toimintatapojemme 
mm. siirtyneet jäsentiedottamisessa 
ja markkinoinnissa sähköiseen vies-
tintään. Facebook on tällä hetkellä 
pääasiallinen viestinnän kanava. Jä-
senistömme koostuu hyvin erilaisista 
yhden vanhemman perheistä. Yhdis-
tyksemme kautta jäsenemme saavat 
vertaistukea sekä itselleen että myös 
lapsilleen. Aktiivisimmin osallistuva 
joukko on jo hyvinkin tuttuja toisil-
leen ja usein yhdessä toiminta jatkuu 
myös omalla vapaa-ajalla. 

Olemme tehneet paljon yhteistyö-
tä ja verkostoituneet paikallisesti, joka 
on mahdollistanut meille useita uusia 
toimintamuotoja mm. seurakunnan 
kanssa yhteisesti toteutettu perhelei-
ri. Toimintamme on monimuotois-
tunut ja näkyvyytemme paikallisena 
lapsiperhetoimijana on kasvanut. 
Yhteistyötahoina meillä toimii mm. 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, 
seurakunta, Lahden ensi- ja turvakoti 
ry ja Lahden Kaupungin teatteri.

Olette toimineet pitkään 
yhdistyksen johdossa.  Mitä 
asioita itse saatte toiminnalta?

Oman arjen vastapainoksi yhdis-
tystoiminta on antanut meille ja lap-
sillemme mielekästä toimintaa, jota ei 
välttämättä omin voimin olisi saanut 
mahdollistettua. Lapsetkin ovat saa-
neet uusia ystäviä ja kivaa tekemistä. 
Kun ympärillä toimii oikeita henkilöi-
tä ja toiminta on kaikin puolin miele-

kästä, saa toiminnasta itsekin voimaa. 
Toiminnan uusiutumisen myötä on 
mukava jatkaa tekemistä.

Yhdistystoiminta on antanut meille 
valmiuksia monimuotoiseen tekemi-
seen myös ammatillisesti, ylläpitänyt 
osaamistamme ja kehittänyt monen-
laisia markkinoinnin ja viestinnän 
taitoja. Mielihyvä ihmisten kanssa 
yhdessä tekemisestä ja auttamisesta 
on tietenkin iso osa vapaaehtoistyötä.

Miksi kannattaa liittyä 
yhdistykseen ja miten 
yhdistyksen jäseneksi pääsee? 

Yhdistyksemme jäseneksi on help-
po liittyä. Meille voit liittyä jäseneksi 
laittamalla joko Messenger viestiä, 
sähköpostilla lahdenseudunyvp@
gmail.com tai soittamalla numeroon 
040 1721630. Myös https://www.
yvpl.fi/yhteystiedot/liity-jaseneksi/ 
käy yhtä hyvin. Jäsenmaksu on 20 e/
toimintavuosi.
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Lahden Seudun  
Yhden Vanhemman Perheet Ry

Pj Sari Heinonen 040 544 2358,  
puheenjohtaja.lahdenseudunyvp@gmail.com, 

Susanna Merisalo, 040 172 1630,  
Yhdistyksen sähköposti:  

lahdenseudunyvp@gmail.com

Facebook: Lahden Seudun yhden Vanhemman 
Perheet Ry, LSYVP

Kokoontuminen Olohuoneessa vielä tänä keväänä 
ovat 2.5., 6.6. Perhetuvalla, Loviisankatu 14, Lahti 

klo 17:30-19:30
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Millainen yhden vanhemman 
perhe sinulla on?

Meidän perheeseen kuuluu juu-
ri täysi-ikäiseksi tullut Nuutti poika, 
Pipsa 15 vee, Vinski 7 vee,  
Hilja-Tuulia 5 vee ja Eemeli 1 vee

Mikä ilahduttaa lapsessasi 
eniten?

Jokaisen lapsen omat henkilökoh-
taiset taidot ja erityispiirteet:  Nuut-
ti on samalla levelillä äidin kanssa 
huumorin suhteen sekä erinomainen 
muusikko. Pipsa on vastuuntuntoinen 
ja älykäs keskustelija sekä valtavan 
lahjakas laulaja. Vinski on syvällinen 
kuvataiteilija. Hilja-Tuulia on erittäin 
sanavalmis ja topakka Pikku Äiti ja 
Eemeli on koko perheen ”vauva”. 
Nauravainen, hyvin vahva persoona.

Mitä lapsesi ovat opettaneet 
sinulle?

Lapseni ovat opettaneet minulle 
tonneittain kärsivällisyyttä sekä sen, 
miltä tuntuu rakastaa ehdoitta ja olla 
valmis vaikka kuolemaan toisen puo-
lesta.

Paljasta paras kasvatusvinkkisi!
Koko kasvatukseni perusperiaate 

on: Tee mitä haluat, kunhan et satu-
ta muita tai itseäsi. Sen lisäksi hyvät 
käytöstavat ovat tärkeämpi asia kuin 
koulumenestys. Se että osaa terveh-

tiä, esitellä itsensä, kiittää ja pyytää 
anteeksi kantavat elämässä todella 
pitkälle, paljon pidemmälle kuin 9,9 
keskiarvo.

Mikä on sinulle parasta arjessa?
Taaperoimetyshetket, lasten kans-

sa vitsailu, pienet omat hetket, kun 
lapset on nukkumassa. 

Miten pystyt sovittamaan 
perheen ja työelämän?

En ole vielä kokopäivätyössä tä-
män kokoonpanon aikana. Oma yri-
tys minulla on, jonka kautta jotain 
pientä olen jo tehnytkin. Odotan in-
nolla, että Eemeli aloittaa päivähoi-
don ensi viikolla, jolloin minulle jää 
enemmän aikaa panostaa firmankin 
juttuihin.

Mistä saat voimaa?
Musiikin treenaamisesta eri ko-

koonpanoilla sekä keikkailusta ja 
omasta liikuntaharrastuksesta

Mistä haaveilet?
Siitä, että olisi rahaa matkustaa 

enemmän lasten kanssa. Ja siitä, että 
voisimme viettää yhden kokonaisen 
talven ulkomailla jossain vaiheessa.

Millä sanoilla kehottaisit 
uuden jäsenen liittymään 

yhdistykseen?
Siitä en osaa sanoa, mutta kun-

han tässä polkaistaan tämä Joensuun 
yhdistys pystyyn, niin sanoisin, että 
tulkaa meille, meidän toimintaan 
mukaan tulemiseen on tosi matala 
kynnys ja toivon, että saan yhdistyk-
sen toimimaan täällä siten, että ns. 
byrokratiaa on mahdollisimman vä-
hän ja toimintaa/ tekoja enemmän.

Miten yhden vanhemman 
perheet tarpeet voitaisiin 
huomioida Suomessa 
paremman?

Konkreettisia tekoja enemmän. 
Yhteiskunta tukee joo, mutta vielä 
enemmän pitäisi keskustella siitä, 
mikä on vialla meidän yhteiskunnas-
sa, kun naapurit eivät enää auta toi-
siaan? Mikä on todellinen ongelma, 
kun ei ymmärretä kysyä esimerkiksi 
äidiltä, jolla on toisessa kädessä vau-
vankoppa ja toisessa ostoskassi, että 
tarvitsetko apua? Yhdistykset hoitavat 
asiat, jotka vielä ennen olivat ihan 
normaaleja asioita yhteiskunnassa 
esim. ystävävälitys (SPR), tukiperheet 
(Pela), isosiskotoiminta (Setlementti). 
Miksi emme osaa itse auttaa toisiam-
me/ottaa apua vastaan enää? Vielä 
50-60 vuotta sitten tilanne oli toinen.

Mitä odotat liitolta?
Tällä hetkellä tukea paikallisyhdis-

tyksen toiminnan aloittamiseen.

Se että osaa tervehtiä, esitellä itsensä, kiittää ja pyytää anteeksi
Joensuun olohuoneen vetäjä Kirsi Vento: 

kantavat elämässä pidemmälle
 kuin 9,9 keskiarvo.
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Vinski on syvällinen kuvataiteilija 
ja Hilja-Tuulia sanavalmis ja 

topakka Pikku Äiti. 

 Aikuistunut Nuutti 
on samalla levelillä 
äitinsä kanssa.

Pipsa on 
vastuuntuntoinen 

ja älykäs 
keskustelija.

Eemeli on  
koko perheen 

”vauva”. 
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Vielä viime vuosikymmenellä 
järjestöt kouluttivat 
tukihenkilöitä.  
Sitten ilmestyivät 
kokemussiantuntijat.  
Mikä ero näillä on 
kokemusasiantuntija Anna-
Maija Tikkanen Yhden 
Vanhemman Perheiden 
Liitosta?

Tukihenkilö lähinnä kuuntelee 
tuettavaa henkilöä, mutta koke-

musasiantuntija tuo viranomaiselle 
asiakasnäkökulman. Tukihenkilö rau-
hoittaa ja antaa tuettavan kertoa ja jä-
sentää rauhassa tilannettaan.  Monet 
tuettavat esimerkiksi pelkäävät tuo-
mioistuinta tai lastensuojelua.  Silloin 
voin kertoa, miten nämä viranomai-
set toimivat ja että mitä milläkin asial-
la tarkoitetaan.  

Virkamiehet taas eivät aina pysty 
näkemää asiakkaan elämäntilannet-
ta ja siinä olevia ristikkäisiä painei-
ta. Usein palvelut toimivatkin koh-
tuullisesti, jos asiakkaalla on yksi 
ongelma, mutta voivat tulla uudeksi 
ongelmavyyhdiksi, jos asiakkaalla on 
muitakin ongelmia.  Esimerkiksi, jos 
yhden vanhemman perheen äiti on 
väsynyt, on tukiperhe yleensä hyvä 
ratkaisu. Jos taas väsyneen äidin lap-
si on neurologisesti erityistarpeinen, 
yksi ylimääräinen kotoa poissaolovii-

konloppu voi totaalisesti sotkea koko 
perheen elämän jne.

Missä olet ollut 
kokemusasiantuntijana?

Kaapatut Lapset ry:ssa kävimme 
toiminnanjohtajan kanssa Eksotessa 
puhumassa lapsikaappauksista.  Toi-
minnanjohtaja kertoi lainsäädännöstä 
ja viranomaisten toimintamalleista ja 
minä kerroin, miltä tuntuu elää kaap-
pausuhan alla ja mitä apua milloinkin 
toivoin saavani. Olen toiminut myös 
Kelan asiakasraadissa.  

Sitten olen ollut Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen järjestämissä 
lastensuojelun aamukahvitilaisuuk-
sissa, jotka olivat osa lastensuoje-
lun kehittämistyötä. Siellä näin, mi-
ten viranomaiset oikeasti halusivat 
luoda parasta tukea lastensuojelun 
asiakkaille.  Se lisäsi luottamustani 
viranomaisiin.  Ei viranomaisilla ole 
tarkoitusta hankaloittaa asiakkaan 
elämää, vaan tuli tunne, että he oi-
keasti halusivat selvittää, mitä asiak-
kaat haluavat ja tarvitsevat ja mikä on 
lapsen kannalta parasta.  Sama tunne 
tuli ministeriöissäkin, joissa olen ollut 
Kaapatut Lapset ry:n asialla. Lisäksi 
olin EAPN-Finin Köyhyyttä kokenei-
den tapaamisessa Brysselissä. 

YVPL:n liittohallituksessa käsitte-
lemme lausuntoja ja vetoomuksia, 
joihin hallituksen jäsenet tuovat ko-
kemusnäkökulmansa.  Se on ollut an-
toisaa ja siinä oppii kokonaisuuksia!

Mikä merkitys 
kokemusasiantuntijalla 
mielestäsi on järjestölle?

Järjestön toimintahan perustuu sa-
massa tilanteessa olevien henkilöiden 
kokemukseen.  Kokemusasiantuntijat 
ovat viestin viejiä esimerkiksi medial-
le ja päättäjille. Päättäjä ei voi sanoa 
kokemusasiantuntijalle, että hänen 
kokemuksensa on väärä.  Usein juu-
ri aito kokemus kiinnostaakin eniten 
päättäjiä.  Liiton virallisesta vetoo-
muksesta voi epäillä, että luvut liioit-
televat järjestön eduksi, vaikka näin 
ei olisikaan esimerkiksi YVPL:n lau-
sunnoissa ja vetoomuksissa. 

Toisaalta asiantuntijaakin tarvitaan 
viestin viejäksi, sillä kokemusasian-
tuntijaa voidaan myös pitää yksittäis-
tapauksena.  Asiantuntijan tehtävänä 
on selvittää olemassa oleva laki ja ti-
lastot laajemmin ja sekin on tärkeää.  
Hyvää kombinaatio on asiantuntija ja 
kokemusasiantuntijapari.

Missä liitto voisi käyttää 
kokemusasiantuntijoita nykyistä 
enemmän?

Vaikuttamistoiminnassa kokemus-
asiantuntija on paikallaan, mutta 
myös tukihenkilötyössä.  Joskus tuet-
tava tarvitsee palvelunohjausta, esi-
merkiksi olen kertonut, että tätä asiaa 
ei voida täällä virastossa hoitaa, vaan 
se etenee käräjäoikeudessa.  Nämä 
ovat tärkeitä tietoja henkilölle, joka 
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Kokemusasiantuntijan

aito kokemus kiinnostaa
päättäjiä eniten – eikä hänelle voi sanoa, että kokemuksesi on väärä! 
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käy läpi viranomaisprosessia ja ovat 
enemmän tai vähemmän kriisissä. 

Mitä olet yleensä halunnut 
kertoa viranomaisille 
entä tuettaville 
kokemusasiantuntijana?

Viranomaiset tarvitsevat tietoa 
siitä, milloin joku palvelu ei kerta 
kaikkiaan toimi.  Tukihenkilönä taas 
tunnen tarvetta sanoa, että mikään 
viranomainen ei pysty muuttamaan 
ketään tietynlaiseksi esimerkiksi ei 
saa eksää pyytämään anteeksi ja ka-
tumaan.  Yritykset muuttaa toinen ih-
minen ovat yleensä hukkaan heitettyä 
energiaa.  Itseään voi muuttaa ja esi-
merkiksi suojata paremmin.

 Miten näet liiton tulevaisuuden 
vaikuttajana?  Mihin suuntaan 
tulisi mennä, mihin panostaa?

Kokemusasiantuntijoita tarvitaan 
enemmän, mutta myös tukihenkilöitä 
pitäisi olla enemmän.  Puhelin-, verk-
ko- ja live-tukihenkilöitä tarvitaan. 
Heidän kouluttamisensa kannattaa. 
Seminaareja tarvitaan, samoin tie-
dotukseen ja edunvalvontaan koke-
musasiantuntijat mukaan.  Erilaisissa 
tilanteissa olevien tukemista, esimer-
kiksi Leija-mallia, tarvitaan. Liiton 
monipuolisuus viehättää.  Tukihenki-
löt kuuluvat paikallisyhdistysten toi-
mintaa. 

Lähde mukaan!
Yhdistyksissä on monenlaisia teh-

täviä. Kannattaa lähteä toimintaan 
mukaan ja etsiä itselleen mieleisin 
tehtävä. Yksi kiva homma on koke-
musasiantuntijuus, se on ehkä niitä, 
mihin tarvitsee vähiten koulutusta - 
vaikka sitäkin on saatavilla! totesi An-
na-Maija lopuksi.

Liitto käyttää kokemusasiantun-
tijoiden koulutukseen valtakunnal-
lisen Kokemusasiantuntijaverkoston 
tarjoamaa yhteistyötä. Jos kiinnostuit 
tehtävästä, ota yhteyttä alueesi alue-
koordinaattoriin.
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Anna-Maija Tikkasen mukaan 
liitto tarvitsee enemmän 
kokemusasiantuntijoita, sillä 
viranomaiset eivät aina näe 
asiakkaan näkökulmaa.
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Kesätyöpajoja vanhempien eron 
kokeneille nuorille
PÄÄKAUPUNKISEUTU, TURKU,  
KUOPIO JA OULU
Työtehtävä ja vaatimukset: Olet 12–17-vuotias nuori, jon-
ka vanhemmat ovat eronneet. Tehtävänäsi on viikon aika-
na yhdessä ammattilaisten kanssa kehittää välineitä, joi-
den avulla nuoret voivat käsitellä vanhempien eroa. 

Eduksi katsomme: Tykkäät tehdä monenlaisia luovia 
juttuja, viihdyt ryhmässä, haluat auttaa muita ja uskallat 
kertoa mielipiteesi.

Työpaikkaedut: Päivittäinen lounas, leffaliput ja työto-
distus. 

Aika, paikka ja ilmoittautuminen: 
• Helsinki: 10.–14.6 klo 10–15, keskustassa hyvien yhte-

yksien varrella,  
piritta.kahkonen@yvpl.fi tai p. 040 6705887

• Espoo: 17.–20.6. klo 10–15, Entressen kirjasto, Espoon 
keskus, laura.nousiainen@yvpl.fi tai p. 040 7749660 

• Oulu: 10.–14.6. klo 10–15, Puusepänkatu 4, markku.
iso-heiko@yvpl.fi tai p. 040 7540026

• Kuopio: 11.–14.6. klo 10–15, keskustassa,  
marjo.meriranta@yvpl.fi tai p. 0400 441708

• Turku: 17.–20.6. klo 10–15, Yliopistonkatu 25 A, 
piritta.kahkonen@yvpl.fi tai p. 040 6705887

Työpaja on kehitetty Yhden Vanhemman Perheiden Liiton 
& Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n yhteistyönä.
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VeNyvän kevät ja kesä 2019
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Maksuttomat ruokaklubit
PÄÄKAUPUNKISEUTU, TURKU, OULU JA 
KAJAANI

Nuoren (12–17 v.) ja vanhemman yhteisissä Elastic fa-
mily -ruokaklubeissa tehdään kevään ja kesän juhlien ruo-
kia kotiin vietäväksi ja juhlissa nautittavaksi. Osallistua voi 
yhteen tai useampaan kertaan. 

Nuorten Elastic chef -ruokaklubeissa pääsee kokkaa-
maan, syömään ja ruokakuvaamaan yhdessä toisten nuor-
ten kanssa. 

KAJAANI
Marttala, Sammonkatu 10 A 3
Nuoren ja vanhemman yhteinen Elastic Family -ruokaklu-
bi

ma 15.4. klo 17–20 teemana pääsiäinen 
ti 21.5. klo 17–20 teemana Kesän juhlat, suolaiset lei-

vonnaiset 
ke 22.5. klo 17–20 Kesän juhlat, makeat leivonnaiset

Elastic Chef -ruokaklubi 12–17-vuotiaille nuorille ma-to 
10.-14.6. klo 10-13

OULU
Marttala, Kajaaninkatu 36
Nuoren ja vanhemman yhteinen Elastic Family -ruokaklu-
bi

ti 21.5. klo 17–20: teemana Kesän juhlat, suolaiset  
ke 22.5. klo 17–20 teemana Kesän juhlat, makeat  

Elastic Chef -ruokaklubi 12–17-vuotiaille nuorille ma-pe 
24.6.-28.6. klo 10–13 

TURKU
Marttala, Yliopistonkatu 33 G
Nuoren ja vanhemman yhteinen Elastic Family -ruokaklu-
bi

ma 15.4. klo 17–20: teemana Pääsiäinen 
ke 22.5. klo 17–20: teemana Kesän juhlat

Elastic Chef -ruokaklubi 11–14-vuotiaille nuorille: ma-pe 
10.–14.6. klo 10–13
 

PÄÄKAUPUNKISEUTU 
Nuoren ja vanhemman yhteinen Elastic Family -ruokaklu-
bi

Ke 22.5. klo 17–20: teemana Kesän juhlat, suolaiset /
Asukastalo Kulkuri, Rastilanpolku 1, Helsinki 

To 23.5. klo 17–20: teemana Kesän juhlat, makeat / 
Asukastalo Kulkuri, Rastilanpolku 1, Helsinki
Elastic Chef 12–17-vuotiaille nuorille

Ma-pe 10.–14.6. klo 11–14 Itä-Vantaa, paikka varmis-
tuu piakkoin 

Ma-pe 29.7.–2.8. klo 11–14, Nuorisotalo Merirasti, Ja-

luspolku 3, Helsinki
Ilmoittautumiset: piritta.kahkonen@yvpl.fi tai p. 040 

670 5887

Nuorten ohjausryhmän kokoontuminen la 18.5. klo 
10.30–17 Helsingissä

VeNyvän nuorten ohjausryhmän seuraava tapaaminen 
liittokokouksen yhteydessä 18.5. klo 10.30–17.  Ohjel-
massa pop up -työpajan ja VeNyvän somen kanssa työs-
kentelyä sekä retki Korkeasaareen. Tervetuloa vanhat ja 
uudet ohjausryhmäläiset! 

Ilmoittautuminen: piritta.kahkonen@yvpl.fi tai p. 040 
670 5887    

Maksuton Mahis-ohjaajakoulutus
YVPL:n jäsenjärjestöjen aikuisille, jotka ovat 
kiinnostuneet nuorten toiminnasta  
7.–8.9.2019 Helsingissä

VeNyvä-hanke järjestää Nuorten Akatemian Mahis-kou-
lutuksen, jossa perehdytään käytännön harjoitusten ja 
keskustelujen kautta sosiaalista vahvistamista tarvitsevien 
nuorten ohjaamiseen. Koulutuksen käynyt ohjaaja voi ha-
kea Nuorten Akatemialta Mahis-tukea nuorten kanssa teh-
tävään toimintaan maksimissaan 1000 euroa. Koulutus on 
tarkoitettu YVPL:n ja sen jäsenjärjestöjen vapaehtoisille, 
vapaaehtoiseksi haluaville sekä työntekijöille.

Koulutus on maksuton ja VeNyvä-hanke maksaa mat-
kat ja majoituksen. Osallistujien lapset voivat tarvittaessa 
majoittua vanhemman kanssa ja heille järjestetään omaa 
ohjelmaa koulutuksen ajaksi. Koulutuspäivät ovat la 7.9. 
klo 10–16.30 ja su 8.9. klo 9–16.

VeNyvä-hankkeen työntekijät Piritta ja Terhi tukevat 
Mahis-toiminnan toteuttamisessa. Ryhmiä on käynnistynyt 
jo Helsingissä, Vantaalla ja Turussa. 

Kyselyt ja ilmoittautuminen: terhi.rapeli@yvpl.fi tai p. 
040 1863421
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YHDISTYKSISSÄ TAPAHTUU
ESPOO 
Matinkylän olohuone Olarin seurakun-
nan ylläpitämä yksinhuoltajaperheiden 
olohuone maanantaisin klo 17.30-19 Iso 
Omenan Chapple-tilassa, Matinkylässä. 
Viimeinen kerta 20.5.2019. Iltapalaa ja 
lapsille omat leikittäjät. Ryhmää vetää 
vertaisohjaaja, yhteyshenkilönä Paula 
Bruce-Haatainen /Perhetyöntekijä puh. 
040 503 7622.
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.
HELSINGIN 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.
Myllypuron olohuone kokoontuu leikki-
puisto Myllynsiivessä, os. Yläkivenrinne 
6, 17.4. ja 15.5.2019 klo 17.30 - 19.30. 
Lastenhoitaja paikalla. Yhteystyössä Pien-
perheyhdistyksen ja Kaapatut Lapset ry:n 
kanssa.
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 Kauha-
nen, 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 yksin-ja 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

Meri-Lapin 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, Se-
minaarinkatu 5, klo 17-19, to 4.4., 18.4., 
25.4., 9.5., 23.5.2019 Lisätiedot Markku 
Iso-Heiko, 040 754 0026 tai Setlementti 
Tunturilan Askel-hanke, 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 Ero-isät-erossa -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 kokoontuu keväällä ja 
kesällä 2019 torstaisin 4.4., 9.5., 6.6., 4.7. 
ja 1.8. klo 17.30-19.00 MLL:n Mukulavin-
tissä, Sairaalantie 2.
Lisätietoja: Laitilan yhteyshenkilöltä Erikal-
ta 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 vertaistukiryhmä, 
Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53. Ko-
koontuu kerran kuussa sunnuntaina klo. 
16–18: 
- 14.4.2019, kokoustila Asema 
- 26.5.2019, kokoustila Resiina.  
Lastenhoito järjestetään tarvittaessa, il-
moita viikkoa aiemmin oulunseudunyvp@
gmail.com/044 369 0844.
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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 
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 to 25.4. pulkkailua ja 
makkaranpaistoa, Lähdelammen laavu, 
Pöyliövaara. Ti 11.6. ulkoilua ja retkeilyä 
nuotiolla, Paaniemen maja, Paavalnie-
mentie 314. Yhteistyössä Rovaniemen 
Srk, MLL:n Lapin piiri ja Lapin ensi- ja 
turvakoti, 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)
Meri-Lapin 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 Kunto-olkkari 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 15-18 
Asianajajatoimisto Johanna Niskanen puh. 
040 739 9787
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 9-11
Anne Liakka 020 762 2448 (Helsinki ja 
Porvoo)
ke klo 17-19
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 9-10 
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 
viikonloppuisin
Turku (iltaisin) 044 358 8599
Tuusula (iltaisin)
040 772 2850
050 326 2032 (Marjut, lapsen kanssa yksin 
alusta lähtien), vain iltaisin
Vantaa 044 504 0305 Jarkko Väre
Lastensuojelun asiantuntija
050 408 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 2018-2019
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 ja kesällä 2019
OULU Kysy asianajajalta erosta Kumppa-

nuuskeskus, Kansankatu 53 Oulu. Kokoustila 
Resiina 1. krs. Käynti Vanhantullinkadun puo-
leisesta ovesta. 16.4. ti 16.-18 Jutta Wallen-Lei-
no, ti 14.5. klo 16-18 Eeva-Leena Wendelin.  
Neuvonta on maksutonta ja keskustelemaan 
pääsee numerojärjestyksessä. Tulethan paikalle 
klo 16.00 -16.30.  Kysy lisää: p. 040 754 0026 
tai markku.iso-heiko@yvpl.fi.

KUOPIO Eroneuvokahvila, ohjattu ver-
taisryhmä ero-teemalla 24.4.2019 klo 17-19. 
Mukana aina eron kokenut vanhempi vertais-
tukijana sekä työntekijä.  Mahdollisuus myös 
henkilökohtaiseen erotukihenkilöön! Jos olet 
eroamassa tai eronnut ja tarvitset tukea ja nä-
kökulmia tilanteeseesi, ota yhteyttä: Riitta Kok-
konen 044 3697214 tai Marjo Meriranta 0400 
441 708. Järjestäjät: Kuopion Ensikotiyhdistys ja 
YVPL ry Itä-Suomi.

KAARINA Vanhempien eron ABC-ilta ke 
8.5.2019, klo 17.30-20.00, Kaarinan Perhekes-
kus, Hallimestarinkatu 17 A. Illan vetäjinä alue-
koordinaattori Teija Hallbäck-Vainikka / YVPL  
040 541 5294 ja varatuomari Anne Teuri.

RAISIO, Vanhempien eron ABC-ilta to 
23.5.2019, klo 17.30-20.00, Raisoin kaupun-
gintalo 2 krs, Nallinkatu 2. Illan vetäjinä alue-
koordinaattori Teija Hallbäck-Vainikka / YVPL, 
040 541 5294 ja varatuomari Anne Teuri.

KEMI Maksuton vanhempien eron ABC-ilta 
Kemissä 22.5. klo 17.-19. Turvapoijun tiloissa, 
Kaivokatu 5, 94100 Kemi. Paikalla myös asian-

ajaja asianajotoimisto Hannu Mäntynen Ky:stä 
ja aluekoordinaattori. Kysy lisää Markulta 040 
754 0026 tai markku.iso-heiko@yvpl.fi

Yhden Vanhemman Perheiden Liiton liittoko-
kous Helsingissä Allergiatalossa, Paciuksenkatu 
19, Helsinki la 18.5.2019 klo 12-17. Liittoko-
kous vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen 
ja hyväksyy vuoden 2020 toimintasuunnitel-
man ja tulo- ja menoarvion sekä valitsee 

liittohallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 
Kokousedustajat ja myös liittohallitusehdokkaat 
tarvitsevat valtakirjan yhdistykseltä. Jäsenyhdis-
tyksen äänimäärä riippuu jäsenten lukumääräs-
tä, joista jäsenyhdistys on maksanut jäsenmak-
sun 30.4.2019 mennessä. Ilmoittautuminen la 
4.5. mennessä teija.hallback-vainikka@yvpl.fi 
tai 040 541 5294


