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Liitto lähestyi Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2019  oikeusministeri 
Anna-Maja Henrikssonia ja Perhe- ja peruspalveluministeri Katja Kiurua.  
Liitto on huolissaan erityislasten huomioimisesta lapsen huoltoa – ja 
tapaamisia päätettäessä ja esittää ministereille seuraavia parannuskeinoja:

• Vanhempien eroon liittyvän olosuhdeselvityksen laatimisessa tulee huo-
mioida erityistarpeisen lapsen hoitotahon näkemys lapsen toimintavajeis-
ta nykyistä paremmin. 

• Jos huolto- ja tapaamiskiistassa vanhempien välillä on luottamuspulaa ja 
kummatkin vanhemmat esittävät toisen vanhemman estävän lapsen kas-
vua ja kehitystä,  olosuhdeselvityksessä tulee olla myös psykologin arvio 
erityislapsen kasvusta ja kehityksestä. 

• Tapaamista koskevissa kiistatapauksissa tapaamisten edellytyksenä tulee 
olla vanhemman osallistuminen lapsen sairauteen liittyviin tutkimus-, 
hoito- tai terapiakäynteihin. 

• Erityislapsen vanhemmat tarvitsevat nykyistä enemmän tukipalveluja, 
esim. kotipalvelua konkreettisissa kodin ja lapsen hoidon askareissa sekä 
tukiperheitä. 

• Vanhemmalla tulisi olla oikeus omaishoidon tukeen myös silloin, kun hän 
tekee osa-aikatyötä lapsen erityistarpeisuuden vuoksi. 

Vetoomus on luettavissa kokonaisuudessaan: https://www.yvpl.fi 

Vanhempien eron käsittelyssä  

erityistarpeinen lapsi  
tarvitsee nykyistä enemmän huomiota



Erityislapset määrittelivät väkival-
lan konkreettisina tekoina, ku-

ten lyömisenä ja potkimisena. Myös 
kiusaaminen oli lasten mukaan vä-
kivaltaa. Väkivaltaa ilmeni kotona, 
koulussa ja vapaa-ajalla esimerkik-
si kotipihalla. Väkivallan tekijöinä 
olivat ikätoverit, perheenjäsenet ja 
muu lähipiiri. Erityislapset kokivat 
myös avustajan taholta väkivaltaa 
sekä vamman takia kiusatuksi tule-
mista. Erityislapsia kiusattiin myös 
matkimalla vamman aiheuttamaa toi-
mintahaittaa, eristämällä hänet sekä 
nimittelemällä vammasta johdetuilla 
sanoilla.  Aikaisemmissa tutkimuk-
sissa on mainittu myös vammaisuutta 
koskeviin ennakkoluuloihin perustu-
va väkivalta sekä fyysinen väkivalta 
hoitotoimenpiteissä.

Nuorempiin lapsiin (2-v) kohdistui 
vähemmän väkivaltaa kuin vanhem-
piin (4-v).  Poikiin kohdistui enem-
män henkistä väkivaltaa kuin tyttöi-
hin. Vakavaa fyysistä vakivaltaa oli 
niin vähän, ettei se ollut tilastollisesti 
merkitsevä.

Altistavat tekijät 
Vanhemmat, jotka olivat kokeneet 

henkistä kaltoinkohtelua lapsuudes-
sa, kohdistivat sitä myös lapseensa. 
Tämä vahvisti aikaisempia tutkimuk-

sia siitä, että vanhemman oma hen-
kinen kaltoinkohtelu lapsuudessa 
nosti vanhemman henkistä kaltoin-
kohtelun käyttöä omaa lasta kohtaan 
ja tietty kasvatusmalli siirtyy sukupol-
vittain, mutta sitä on myös mahdollis-
ta muuttaa.

Perheen alhaiset bruttotulot (alle 
2 000 euroa/kk) liittyivät tutkimuk-
sen mukaan lievään fyysiseen väki-
valtaan. Vastakkaisiakin tuloksia on 
saatu.  Ellosen ja Salmen (2011) tutki-
muksessa vanhempien taloushuolilla 
ei ollut yhteyttä lapsen kotona koet-
tuun väkivaltaan. 

WHO:n terveydenhuollon asian-
tuntijaryhmä (2013) suosittelee kysy-
mään väkivallasta sekä kartoittamaan 
siihen mahdollisesti yhteydessä ole-
via riskitilanteita. Perhesurmaselvi-
tyksessä vuodelta 2012 kuitenkin 
tuotiin esiin, ettei väkivaltaa oteta 
puheeksi, väkivaltaan ei puututa, vä-
kivallan riskiä ei arvioida eikä lapsia 
huomioida aikuisten parissa tehtäväs-
sä työssä.

Suojaavat tekijät 
Erityislasten mukaan kiusaamisel-

ta suojasivat ystävät sekä aikuisen 
puuttuminen kiusaamistilanteisiin.  
Kiusaamisesta puhutaan yleensä kou-
lussa tapahtumana toimintana, mutta 
tässä tutkimuksessa myös vapaa-ajan 
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FYYSISTÄ JA HENKISTÄ VÄKIVALTAA
Erityislapset kohtaavat lievää

Vakavaa väkivaltaa erittäin vähän
Toukokuussa 2019 julkaistun väitöskirjan mukaan erityistä 
tukea tarvitsevat lapset kokivat väkivaltaa, kiusaamista ja 
syrjimistä sekä joutuivat näkemään muihin henkilöihin 
kohdistuvaa väkivaltaa. Väkivalta erityislapsia kohtaan ilmeni 
henkisenä ja lievänä fyysisenä väkivaltana.  Vakavia väkivallan 
tekoja ei ollut tilastollisesti merkittävästi.
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ympäristöt nousivat esille lasten ku-
vauksissa. Lapseen kohdistuvaan kiu-
saamiseen tulisi suhtautua samalla 
vakavuudella kuin muihin väkivallan 
muotoihin ja kaikkia väkivallan muo-
toja tulisi kartoittaa ja keskustella ai-
heesta tukea tarvitsevien lasten kans-
sa huomioiden heihin kohdistuvan 
väkivallan erityispiirteet.

Sandbergin vuonna 2016 laatimas-
sa tutkimuksessa tuli esille, että tar-
jolla olevat tukimuodot ovat laajen-
tuneet, mutta ADHD-oireisten lasten 
perheet kuvasivat palvelujärjestelmää 
kuitenkin byrokraattisiksi, pirstaleisik-
si ja alueellisesti eriytyneiksi. Lisäksi 
em. tutkimuksessa 60 % perheistä 
toi esiin, ettei ylisektorinen yhteistyö 
toteutunut lain mukaisesti. Jokainen 
erityistä tukea tarvitseva lapsi tulee 
nähdä yksilönä, eikä toimintakyvyn 
tai osallisuuden rajoitteen kautta. Eri-
tyistä tukea tarvitsevien lasten omat 
kokemukset tulee saada esille.

Lähde: Koivula, Tanja; Erityistä tu-
kea tarvitseviin kohdistuva väkivalta, 
Tampereen yliopisto, väitöskirja 2019
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Psykoterapeutti  
keskustelee kanssasi
Psykoterapeutti, ryhmäpsyko
terapeutti (ET), VTM Helena 

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

Asianajotoimisto 
Hyvärinen & Pääkkö Oy 

Puijonkatu 19 A, 5. krs,  
70100 Kuopio 

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

www.hyvarinen-paakko.fi
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VeNyvä -nuoret valtasivat muiden nuorten kanssa valtioneuvoston Lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2019 Lastensuojelun Keskusliiton tämän 
vuotisessa tapahtumassa. Ensi numerossa kerromme aiheesta enemmän.

VeNyvä -nuori: "Juttelin Liin kanssa!"
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1) Lasta pitää suojella kaikelta 
väkivallalta, myös henkiseltä  
(= mm. tapaamisoikeuden 
käyttämättä jättäminen, 
vieraannuttaminen)

Uuden lain mukaan vanhemmat 
ja muut huoltajat eivät saa kohdis-
taa lapseen minkäänlaista väkival-
taa, huonoa kohtelua eikä hyväksi-
käyttöä. Heidän on suojeltava lasta 
myös muiden henkilöiden lapseen 
kohdistamalta väkivallalta ja muulta 
kaltoinkohtelulta ja myös henkiseltä 
väkivallalta kuten tapaamisoikeuden 
käyttämättä jättämiseltä ja vieraan-
nuttamiselta. 

Myös tuomioistuinratkaisua teh-
täessä on arvioitava sitä, millaisen 
huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta 
koskevan järjestelyn voidaan otaksua 
parhaiten turvaavan sen, että lapsi 
ei vastaisuudessa altistu väkivallalle, 
muulle huonolle kohtelulle eikä hy-
väksikäytölle (10 §:n 1 momentti). Jos 
myöhemmin havaitaan, että tehty rat-
kaisu ei turvaakaan lapsen suojelua, 
se voi antaa aiheen ratkaisun muutta-
miseen ( 12 §).  

Istanbulin sopimus velvoittaa laa-
timaan lakimuutokset, jotta lasten 
huoltajuudesta ja tapaamisoikeuk-
sista päätettäessä huomioidaan nai-
siin kohdistuvat väkivallan muodot 
kuten perheväkivalta (31. artikla). 
Perheväkivallalla tarkoitetaan per-
heen tai kodin sisäisiä tai toistensa 
entisten tai nykyisten puolisoiden 
tai kumppanien välisiä ruumiillisen, 
seksuaalisen, henkisen tai taloudel-
lisen väkivallan tekoja riippumatta 
siitä, asuuko väkivallantekijä tai onko 
hän asunut samassa asunnossa uhrin 
kanssa (Yleissopimuksen 3. artikla).  

2) Vanhemmat voivat sopia 
lapsen vuoroasumisesta   
(= vähintään 40 % toisen 
vanhemman ja 60 % toisen 
vanhemman luona), 

mikä merkitään väestörekisteriin.  
Vuoroasumiseen ei voi käyttää pak-
kotäytäntöönpanokeinoja. Muuta 
muu tosta vuoroasuminen ei toistai-
seksi aiheuta.  Parhaillaan selvitetään 
etuuksien ja palvelujen muutoksen 
tarvetta. Yksi tärkeimmistä olisi se, 
että etävanhemman asumistuessa 
huomioitaisiin lapsen laajat vierailut 
eli vuoroasuminen.

3) Kummankin vanhemman 
on ilmoitettava toiselle 
vanhemmalle aikomuksestaan 
muuttaa 

mikäli  muutolla on vaikutusta 
lapsen huollon tai tapaamisoikeuden 
toteutumiseen. Ilmoituksen saa jättää 
tekemättä, jos se on välttämätöntä 
lapsen tai asuinpaikkaansa muutta-
van henkeen, terveyteen tai vapau-
teen kohdistuvan välittömän ja vaka-
van uhan torjumiseksi. 

4) Tuomioistuin voi vahvistaa 
tapaamisoikeuden muullekin 
kuin vanhemmalle mikäli 
lapsella ja henkilöllä on 
lapsen ja vanhemman väliseen 
suhteeseen verrattava suhde.

Käytännössä kyseeseen tulevat si-
jaisvanhemmat, äiti- ja isäpuolet, iso-
vanhempi.

5) Jos vanhemmuus on tun-
nustettu ennen lapsen syntymää 
isyys- tai äitiyslain nojalla, tulee 
myös tunnustajasta lapsen huol-
taja, kun vanhemmuus on vah-
vistettu.

6) Sosiaalitoimelle tulee 
oikeus vahvistaa vanhempien 
riidattomia työnjakomääräyksiä 

Sosiaalitoimi voi jatkossa vahvistaa 
vanhempien riidattomia tehtävänja-
kosopimuksia ja oheishuoltajuuksia. 
Jatkossakin lapsen huolto voidaan us-
koa vanhempien sijasta muulle hen-
kilölle vain tuomioistuimen päätök-
sellä. Samoin vain tuomioistuin voi 
päättää tapaamisoikeudesta lapsen 
ja hänelle erityisen läheisen henkilön 
välillä. 

7) Tietojensaanti oikeu den 
vahvistaminen   

Tuomioistuin voi tehdä päätöksen 
ja sosiaalitoimi voi vahvistaa van-
hempien sopimuksen tietojensaan-
tioikeudesta, vaikka lapsen huolto 
on muutoin uskottu yksin toiselle 
vanhemmalle (KKO 2003:7) Tieto-
jensaantioikeus voidaan antaa myös 
muulle kuin vanhemmalle. 

8) Tapaamiskustannukset
Vuoroasumisesta tai tapaamisoi-

keudesta sovittaessa tai päätettäes-
sä voidaan määritellä, miten vastuu 
lapsen kuljetuksista tai matkakuluista 
jakautuu. (KKO 2003:66) Lähtökohta-
na on se, että vanhemmat vastaavat 
kuljetuksista ja matkakustannuksista 

Miten elämä muuttui 1.12.2019
kun Lapsen huolto- ja tapaamislaki astuu voimaan?
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yhdessä. Kuljetus- ja kuluvastuuta 
jaettaessa voitaisiin ottaa huomioon 
asianomaisten kyky vastata kuljetuk-
sista samoin kuin myös muut olosuh-
teet eli esimerkiksi se, mistä syystä 
lisäkustannukset ovat aiheutuneet.  

9) Tuetut ja valvotut tapaamiset 
sekä valvotut vaihdot  

Lapsen ja vanhemman väliset ta-
paamiset voidaan toteuttaa tuettuina 
tai valvottuina taikka että tapaamiset 
aloitettaisiin tai lopetettaisiin val-
votusti (valvotut vaihdot). Tällainen 
järjestely edellyttäisi lapsen edun 
kannalta perusteltua syytä. Ehdo-
tus täydentäisi sosiaalihuoltolaissa 
(1301/2014) lapsen ja vanhemman 
välisten tapaamisten valvonnasta ole-
via säännöksiä. Siinä otettaisiin huo-
mioon myös Istanbulin sopimuksen 
31 artiklan velvoite varmistaa, ettei 
tapaamis- tai huoltajuusoikeuksien 
käyttäminen vaaranna perheväkival-
lan uhrin tai lasten oikeuksia ja tur-
vallisuutta.  

10) Lapsen osallisuuden 
vahvistaminen: ei painavia syitä 
kuulla tuomioistuimessa, mutta 
alle 12-vuotiasta vain, jos se on 
välttämätöntä

Riidattomissa tilanteissa vanhem-
pien velvollisuutena on selvittää lap-
sen mielipide ja ottaa se huomioon 
lasta koskevia päätöksiä tehtäessä 
sekä kertoa lapselle häntä koskevista 
päätöksistä ja muista lapsen elämään 
vaikuttavista asioista lapsen ikään ja 
kehitystasoon nähden sopivalla ta-
valla. Lastenvalvojan velvollisuutena 
on varmistua siitä, että vanhemmat 
ovat selvittäneet lapsen mielipiteen 
ja ottaneet sen huomioon ennen kuin 
sopimus lapsen huollosta ja tapaa-
misoikeudesta vahvistetaan. Lasten-
valvojan velvollisuutena on kuulla 
lasta henkilökohtaisesti, jos se on 
tarpeen lapsen mielipiteen selvittä-
miseksi. Myös tuomioistuimen on 
varmistuttava siitä, että huoltajat ovat 
selvittäneet lapsen mielipiteen rii-
datonta tai sovittelussa käsiteltävää 
asiaa käsiteltäessä.

Kiistanalaisissa lapsenhuoltoa 
ja tapaamisoikeutta käsiteltävissä 
asioissa tuomioistuin voi pyytää so-
siaalitoimelta olosuhdeselvitystä ny-
kyiseen tapaan.  Selvityksen tekijän 
on kerrottava lapselle siitä, että tämä 
voi halutessaan pyytää tulla kuulluksi 
tuomioistuimessa. Tuomioistuin voi 
kuulla lasta eikä siihen enää tarvita 
painavia syitä.  Lasta voidaan kuulla 
tuomioistuimessa joko sosiaalitoimen 
selvityksen yhteydessä tapahtuvan 
kuulemisen lisäksi tai sen sijasta. Alle 
12-vuotiasta voitaisiin kuulla kuiten-
kin vain, jos kuuleminen on välttä-
mätöntä asian ratkaisemiseksi eikä 
kuulemisesta ole lapselle merkittävää 
haittaa. 

YVPL huomauttaa, että Suomi on 
saanut huomautuksen lapsen ikä-
rajoista kuulluksi tulemisen yhtey-
dessä.  Kuitenkin 12-ikävuoden raja 
siis edelleen säilyy. Lapsen puhe 
voidaan taltioida, mutta ei videoida, 
mitä YK:n lapsen oikeuksien sopimus 
myös edellyttää Suomelta. (YK:n lap-
sen oikeuksien sopimus, Euroopan 
neuvoston lapsiystävällisen oikeuden 
suuntaviivat sekä Euroopan neuvos-
ton lapsen oikeuksien käyttöä koske-
va sopimus.)

Tuomioistuin voi kutsua myös sel-
vityksen tekijän kuultavaksi suulli-
seen käsittelyyn. Häntä ei enää kuul-
taisi oikeudenkäynnissä todistajana, 
vaan lapsenhuoltolaissa erityisesti 
säädettynä kuultavana. Tällä koros-
tettaisiin sitä, että selvityksen tekijä ei 
edusta kumpaakaan osapuolta. Hä-
nen tehtävänään olisi ennen kaikkea 
lapsen näkökulman tuominen tuo-
mioistuimen tietoon ja lapsen edun 
valvominen asiassa.  

Selvityksen tekijän on ohjattava 
lapsi ja perhe tarvittaessa sosiaali-
huoltolain mukaisiin tukipalveluihin. 
Yhtenä palvelumuotona lapselle voi-
daan tarvittaessa nimetä sosiaalihuol-
tolain 

28 §:n mukainen tukihenkilö. 
Tämä tukihenkilö voisi tukea lasta 
paitsi oikeudenkäyntivaiheessa, myös 
erotilanteessa kokonaisvaltaisemmin-
kin.
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Liittokokouksen työryhmät 18.5.2019:
Liiton tulee innostaa 
vanhempia yhdistystoimintaan
• tehdään pop-up -tapahtumia esim. 

kauppakeskukseen.
• järjestetään eroseminaareja
• toiminta tärkeäksi – selvitetään, mitkä 

asiat koetaan tärkeiksi?
• Facebookissa esiintyminen tärkeääà 

ponnahtaisi tätä kautta muihin some 
-kanaviin

• jäsenistön vahvuudet ja mielenkiinto 
esille, jonka ympärille rakennetaan toi-
minta

• tekemistä oman elämän tilanteen mu-
kaan

• ei liikaa vastuuta ekalla kerralla, mutta 
annetaan tehdä/osallistua

• työtodistus vapaaehtoistyöstä
• kerrotaan miten keskeisesti vapaaeh-

toistyö vaikuttaa yhdistyksen olemassa-
oloon ja mitä vapaaehtoistyö antaa (ta-
loudellinen tuki ym, ystävyys, harrastus)

• eduilla henkilöitä kutsutaan paikalle ja 
sitä myöten he tulevat toimintaan mu-
kaan

• lapsille innostavaa toimintaa, jolloin 
vanhemmatkin innostuvat yhdistyksestä 

• tapahtumakokous
• kerrotaan toiminnasta positiivisesti
• osallistumiskynnys matalaksi (lastenhoi-

to järjestetään, maksuttomuus, ilmoit-
tautumiset mahdollisimman vähäiseksi, 
mahdollisuus esiintyä nimettömänä jne.)

• ei velvollisuuden tunteesta mukaan,  yh-
distyksen toiminta ei saa olla rasite

• negatiiviset kokemukset pyritään muut-
tamaan positiivisiksi.

• Hemmottelu, Luottamus, Apu, Selviyty-
minen. 

• ”Katkaisuhoito”, ”pelleily”, osata pyytää 
apua, välittäminen. 

• Yhdistystoiminta – vertaistuki. ”Mum-
mo” läheisten apu.

• Itsekkyys, Usko, Teinit, Oma aika. Oma 
elämä aikuisella, hauskaa itsellä, vapaat.

Tiedät kyllä mitä lapsi toivoo, 
jos kuuntelet häntä!
Erotilanteissa ota huomioon lapsen ikä ja 
lojaalius toista vanhempaansa kohtaan. Älä 
sekoita lasta riitoihin.  Käytä ulkopuolista 
ammattilaistakuuntelemaan lasta. Pitää jär-
jestää perhepalavereita, jotka toteutettava 
ajan kanssa. 
Anna arjessa lapselle mahdollisuus ikäta-
soisiin päätöksiin, keskity, vietä aikaa lap-
sen kanssa – lapsi ykkösenä, tee päätös ja 
pidä se! Kun tarve on, anna vaikutusmah-
dollisuuksia.

Suuret välimatkat ovat 
Paikallisen vaikuttamisen 
haasteena
Yhteistyö eri yhdistysten kesken olisi tär-
keää tiedon jakamisen vuoksi.  Yhteistyöta-
hojen löytäminen on osittain vaikeaa. Roh-
keasti poliittista vaikuttamista ja näkyvillä 
olemista.
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Marika Ö, minkälainen yhden 
vanhemman perhe sinulla on?

Minulla on 9-vuotias Juho.  Olem-
me olleet hänen kanssaan aina kah-
destaan jo raskausajasta alkaen. 
Kysyin Juhon isältä raskausaikana 
haluaako hän olla mukana perheessä 
vai ei.  Itse en ymmärrä tapalla, ei ole 
tarvetta.  En ole lapselle ikinä puhu-
nut pahasti hänen isästään enkä kiel-
tänyt pitämästä yhteyttä. Meillä on 
hyvät välit Juhon isän kanssa ja lapsi 
tapaa häntä aina kesäisin pidemmän 
aikaa.  Olemme joskus tehneet jotain 
porukassakin.  

Mitä lapsesi on opettanut 
sinulle?

Kärsivällisyyttä ja pitkää pinnaa. 
Hänellä on ADHD -diagnoosi, jon-
ka vuoksi häntä joutuu ohjaamaan 
tavallista enemmän.  Lapsella täytyy 
mm. olla päivittäinen selkeä aikatulu. 
Olenkin opetellut oman aikani aika-
tauluttamista ja lapsellakin on kalen-
teri, jonka hän nykyään jo laatii itse.  
Hän saattaa sanoa, että teen vielä tätä 
20 minuuttia ja sitten alan tuota tois-
ta tehtävää tms.  Stressi pakenee heti 
kun kirjoitan päivän tehtävät ylös. 
Täytän kalentereitani kuukausittain.  
Suosittelen sitä kaikille! En tarvitse 
ajanhallintakursseja, vaan pystyisin 
opettamaan muita!  

Toivoisin, että myös isä pitäisi suu-
rin piirtein samaa arkirytmiä, sillä 

muutoin hänet on vaikea saada ta-
kaisin rytmiin.  Kannattaa aina miet-
tiä antaako pelata enemmän kuin on 
suunniteltu, sillä se kostautuu kyllä.

Paljasta paras kasvatusvinkkisi!
Rutiinit ja se, että puhun lapsen 

kanssa.  En halua haukkua lasta vir-
heistä, vaan olen kiinnostunut hänen 
toimistaan.  Ilokseni Juholla on useita 
kavereita, joilta myös kysyn kuulu-
misia!  Meillä on hyvä keskinäinen 
luottamus. Hän mm. aina ilmoittaa, 
milloin menee koulun jälkeen kave-
reilleen. Jos saan kiinni hänet tyh-
myyksien tekemisistä, hän avoimesti 
myöntää toimineensa väärin, vaikka 
kaverit yrittäisivätkin salata asiaa. 

Mikä on sinulle parasta arjessa?
Perusarki ilman poikkeuksia on hy-

vää.  Omat lepohetket ovat parasta.  
Käyn hierojalla ja kampaajalla – niis-
tä en luovu. On myös kiva jutella lap-
settoman aikuisen kanssa, sillä aina 
en halua lapsista puhua. Rankan päi-
vän jälkeen en enää ole jaksanut illal-
la käydä elokuvissa, mutta huomasin, 
että minähän voin mennä päivällä 
elokuviin, kun lapsi on päiväkodissa.  
Siispä ostan päivällä pussin sipsejä ja 
vietän elokuva”illan”. Minua pyydet-
tiin erääseen perhetapahtumaan.  En 
jaksanut lähteä, mutta Juho menikin 
sinne yksin.  Hänet kuljetettiin paikal-
le ja takaisin kotiin.  Sain olla 8 tuntia 

yksin ja levätä!
 Lapsi on vasta 8-vuotiaana oppi-

nut nukkumaan koko yön.  Pikkuvau-
vavaihe on siis kestänyt meillä kah-
deksan vuotta! Olen ollut joskus niin 
väsynyt, että ajattelen vain, että kun-
han jaksaisi tämän päivän iltaan asti.  
Jaksan päivän kerrallaan.  On minulle 
joskus luvattu viiden vuorokauden 
lomakin, mutta ei sitä ole näkynyt.  
Ei ole tullut taksikorttia eikä siivousa-
puakaan, vaikka nekin on luvattu.  

Tukiperheen olen saanut ja perhe 
on ihana.  He tulevat lapsen synttä-
reillekin.  Nyt kun lapsi suuntautuu 
kavereihinsa, hän on alkanut itse vä-
hentämään siellä oloaikaansa.  Vii-
konlopun sijasta hän saattaakin olla 
vain lauantain.  Lauantain menokin 
saattaa myöhentyä, jotta ehtii syödä 
aamulla hitaasti.  Kokonaan ei aiota 
käyntejä lopettaa ikinä, sillä tukiper-
he on tärkeä Juholle.  Ehkä hän alkaa 
jossain vaiheessa pistäytymään siellä 
satunnaisesti lyhyitä vierailua. 

Oletko pystynyt yhdistämään 
työelämää ja erityislapsen 
hoitoa?

Olen lapseni omaishoitaja ja pys-
tyn nykyisin tekemään muutaman 
päivän keikkatöitä myyjänä.  Myyjillä 
on nykyään paljon  iltatyötä.  Poika-
ni pystyy jo olemaan yhden tai kaksi 
iltaa yksin, mutta ei enempää, vaik-
ka olenkin antanut hänelle selkeät 

VUOTTA
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Omaishoitaja Marika Ö:
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iltatoimiohjeet ja muistuttelen niistä. 
Hän saattaa kuitenkin jättää ne teke-
mättä.  

Työssä lähes lepään, sillä voin kes-
kittyä täysillä yhteen asiaan esimer-
kiksi 7 tuntia hyllyttämiseen.  Kotona 
joudun päivisin hoitamaan lukemat-
tomia asioita kuten kaupassa käynnit, 
laskujen maksun, joita ei voi tehdä 
vieläkään pojan kanssa yhdessä.  Li-
säksi on pojan vammaan liittyviä 
toimia; kuten terapiat, kuntoutukset, 
etuuksiin ja tukiperheeseen liittyvät 
asiat.  Päivä voi olla aikamoista sän-
täilyä. En siis missään tapauksessa 
lepää laakereilla silloin kun poika on 
noin neljä  tuntia koulussa.

Oletko ollut liiton 
paikallisyhdistyksessä mukana?

Olen ollut aluepäivillä ja liiton val-
takunnallisella kevätristeilyllä.  Olk-
kareihin en pääse, kun ne on meidän 
aikatauluun liian myöhään.  Lisäksi 
olen viimeaikoina ollut enemmän 
ADHD-liiton tapaamisissa, jotta Juho 
saisi sieltä vertaiskavereita. Ne, jos 
mitkä ovat tärkeitä, sillä monilla AD-
HD-lapsilla on vaikeuksia ystävystyä 
ja viettää aikaa kavereiden kanssa.  
Olen Juhon kavereista tosi onnelli-
nen! 

Miten yhden vanhemman 
perheiden tarpeet voitaisiin 
huomioida Suomessa 
paremmin?

Perheet tarvitsevat enemmän 
konkreettista apua kodinhoidossa: 
siivousta, asiointiapua, jos ei ole au-
toa, ja lastenhoitoapua.  Huostaanot-
to ei ole mikään ratkaisu, vaan apua 
on annettava kotiin! Sosiaalitoimessa 
saatetaan tarjota jotain järjestöntä 
kuten esimerkiksi työntekijän kanssa 
kahvittelua tai kehottaa menemään 
seurakunnan vanhempain ryhmään.  
Perhetyöntekijät voivat tulla istumaan 
sohvalle ja kirjottelemaan vihkoihin-
sa. Mitä apua se on? Olen sanonut, 
että en ehdi teidän kanssa puhua, kun 
minulla lapsi hoidettavana! Yksin-
huoltajalle tunnutaan helposti tarjot-
tavan huostaanottoa, joka maksaa yli 
100 000 euroa vuodessa.  Siihen näh-
den kotipalvelu maksaa murto-osan.

Naapurit saattavat olla kateellisia 
uskomattomista asioista esimerkiksi 
tukiperheestä, tuetusta lomasta tai 
vertaistuki-illasta.  Toivon, että he 
huomaisivat iloita enemmän toisesta 
aikuisesta, joka heillä on päivittäin 
saatavilla!

Marika Ö kertoi, ettei hän tarvitse opetusta  ajanhallinnasta, sillä hän voisi opettaa sitä muille.

Asianajajat Kirsi Tarvainen,  
Johanna Ojala, Ilse Lehtimaja  

ja Sofia Räsänen

Annankatu 27, 4 krs.
00100 Helsinki

Puh. 010 326 6001
Fax 09 43655640

Asianajotoimisto

Asianaiset

Haluaisitko  
Muuttuva perhe 

-lehden vain sähköisenä 
sähköpostiisi? (pdf)
Se on toki mahdollista. 

Ilmoita nimesi ja osoitteesi:  
julia.vainonen@yvpl.fi
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Talven tuiverruksessa on 
hyvä muistella kesää, sillä 
VeNyvä-hankkeen kesä oli 
täynnä toimintaa leireillä, 
retkillä, tapahtumissa 
ja ruokaklubeilla. 
Kesäkuussa nuoret 
käsittelivät toiminnallisesti 
ja tunnetyöskentelyn 
keinoin vanhempien eroa 
kesätyöpajoissa Helsingissä, 
Espoossa, Turussa, Kuopiossa 
ja Oulussa. Helsingin 
työpajassa mukana ollut 
15-vuotias Sofia kertoo, 
millaista työpajassa oli ja 
millaisia muistoja sieltä jäi. 

Kerro kesän työpajasta, mitä 
teitte ja millaista oli?

Meillä oli työpajassa tosi hauskaa. 
Aluksi tutustuttiin, koska luottamus 
ja hyvä olo on tärkeää, kun puhu-
taan yksityisasioista. Aika nopeasti 
sitten mentiin asiaan.  Oli tosi kiva, 
kun kaikki pääsi puhumaan. Työpa-
jassa ei ollut ketään, ketkä olisi ollut 
huonolla fiiliksellä, kaikilla oli hyvä 
tunnelma. Aika paljon myös mietit-
tiin esimerkiksi, että millaisia fiiliksiä 
on ollut vanhempien erosta ja mikä 
on auttanut itseä. Kaikki teki jonkun 
työn, mikä voisi auttaa toista nuorta 
vanhempien erossa. 

Miten vanhempien eroa 
käsiteltiin työpajassa?

Tehtiin juttuja, missä pääsi miet-
timään sitä, miten ero meni omalta 
kannalta. Kirjoitettiin esimerkiksi kir-
je vanhemmille siitä, miten itse koki 

eron.  Siinä sai kertoa siitä, minkä oli-
si toivonut menneen toisin ja kiitettiin 
siitä, minkä vanhemmat oli tehneet 
hyvin. Kirjeen sai näyttää vanhemmil-
le, mutta ei tarvinnut. 

Vaikka työpajan ideana on käydä 
asioita läpi myös positiivisen kautta, 
niin eihän se ero kuitenkaan ole kiva 
juttu. Joillain tuli välillä itku. Siellä oli 
helppo puhua, kun kaikilla oli sama 
tilanne. Joskus vieraille ihmisille on 
helpompi puhua kuin kavereille tai 
vanhemmille, koska vanhemmat saat-
taa tulla surulliseksi tai loukkaantua. 
Sä haluat suojella vanhempien tuntei-
ta, mutta vieraalle voit kertoo kaiken, 
mitä mieleen tulee, koska se ei kos-
ke niitä ihmisiä. Toisaalta voit jättää 
sanomatta sen, minkä haluat. Työpa-
jassa puhuminen ei tuntunut ahdista-
valta, koska siellä oli rento ilmapiiri 

ja monia asioita käsiteltiin tekemisen 
kautta. 

Mitä oivalsit työpajassa?
Mun vanhempien erosta on jo 

monta vuotta aikaa. Oli hyvä päästä 
juttelemaan erosta näin vanhempana, 
ja työpaja kannusti puhumaan myös 
vanhempien kanssa. Tajusin paljon 
positiivisia asioita. Eron aikaan olo 
oli sekava ja vaikka halusin, että riite-
ly loppuu, niin en olisi silloin halun-
nut vanhempien eroavan. Nyt tajusin 
vaikka perhekarttaa tehdessä, miten 
paljon hyvääkin ero on tuonut mun 
elämään. Olen saanut esimerkiksi ki-
voja bonusperheenjäseniä. Ymmärsin 
myös sen, kuinka helppo tilanne on 
nyt, kun vanhemmat on jo kavereita. 
Tajusin lisäksi, että ne on aina hoita-
neet meidän lasten asiat. 

VeNyvä-hankkeen nuorten erotyöpajoissa oli
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Millaista hyötyä sinulle 
oli kuulla muiden nuorten 
kokemuksia vanhempien 
erosta?

Tosi monesti ajattelin, että hetko-
nen, toihan sopii täydellisesti myös 
muhun. Toisaalta toisten ajatuksista 
sai uusia näkökulmia joihinkin juttui-
hin. Oli myös hyvä, että ryhmäläisil-
lä oli vanhempien erosta kulunut eri 
aikoja. Juteltiinkin kerran syömässä, 
että vaikka jollakin on erosta vasta 
vähän aikaa, niin toisten kokemuksis-
ta voi huomata, että elämässä on silti 
hyviä asioita. Kyllä se elämä jatkuu, 
ja erosta saattaa seurata enemmän 
hyvää kuin huonoa. 

Mitä kertoisit työpajasta 
nuorelle, joka miettii 
osallistumista?

Työpajassa oli hauskaa ja rentoa, 
ei ahdistavaa ja pelottavaa, vaikka 
aihe on periaatteessa vaikea. Työpa-
ja ei ole mikään marttyyripiiri, vaan 
siellä on kivaa. Ajattelin etukäteen, 
että onkohan siellä kiusallista, mutta 
ei ollut yhtään. Parasta oli ihmiset, 
keskustelut  ja tekemiset. Työpajaan 
ei tarvitse tulla kaverin kanssa, koska 
siellä tutustuu tosi nopeasti. Monet 
sai uusia kavereita ja pitää edelleen 
yhteyttä. 

Erotyöpajat on kehitetty yhteis-
työssä Kasvatus- ja perheneuvonta  - 
Kasper ry:n kanssa ja ne järjestettiin 
yhdessä Kasper ry:n, Espoon ja Kuo-
pion Kaupunkien ja Oulun ensi- ja 
turvakotiyhdistyksen kanssa.

Ruokaklubit – kokkausta, leivontaa ja yhteistä 
aikaa
Elastic Family -ruokaklubit, nuoren ja vanhemman yhteisiin 
hetkiin

Tehdään tarjottavat valmiiksi omiin juhliin ja kotiin vietäviksi.

Kajaani
Paikka: Sammonkatu 10 A 3, Kajaani
ke 8.4. klo 17-20/ Pääsiäisruokia
to 7.5. klo 17-20 /Äitienpäivän herkut

Oulu
Paikka: Kajaaninkatu 36, Oulu
to 13.2. klo 17-20/ Ystävänpäivän leivontaa
ke 25.3. klo 17-20/ Pääsiäisruokia
to 7.5. klo 17-20/ Äitienpäivän herkut

Turku
Paikka: Yliopistonkatu 33 G, Turku
to 19.3. klo 17.30-20.30/ Kevätkarnevaalit
ti 7.4. klo 17.30-20.30/ Pääsiäisruokia
ti 28.4. klo 17.30-20.30/ Vappuhulinat
to 7.5. klo 17.30-20.30/ Äitienpäivän herkut

Pääkaupunkiseutu
Paikka: Herttoniemi, paikkatiedot tarkentuvat lähempänä ajankohtaa 
ke 1.4. klo 17-20/ Äitienpäivän herkut
Kaikkia ruokaklubeja ohjaa Marttojen kotitalousasiantuntija.                                      

Ilmoittautumiset ja lisätiedot kaikkia ryhmiä koskien: piritta.
kahkonen@yvpl.fi tai p. 0406705887
Seuraa VeNyvä-toiminnan tiedotusta osoitteissa: www.yvpl.fi/venyva , Face-
book @venyvahanke ja Instagram @venyva
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Liitto on sopinut lomajärjestöjen kanssa 
alla olevat tuetut lomajaksot kesälle 2020. 
Lisätietoja/ hakuohjeita www.yvpl.fi – 
tukitoiminta. Lisätietoja: Marjo Meriranta 
0400 441 708 ja 3.2.2020 alkaen: Teija 
Hallbäck-Vainikka p. 040 541 5294. 
Kaikkien lomien teemana on: Yksinhuoltajan 
selviytymisen kulmakivet. Lomat ovat 
lapsiperhelomia, jonka aikana aikuisilla 
on mahdollisuus osallistua yksinhuoltajan 
lomaolohuoneeseen.

Ikaalisten kylpylä,  
040 5455 681
Huvilatie 2, 39500 Ikaalinen   
www.scandichotels.fi
Loma-aika: 8.-13.6.2020, 5 vrk    
Loman omavastuuhinta: 125,00 € ja lapsilla alle 16 v. 
maksutta (sis. iltapalaa).
Lomien määrä: 12 perhettä
Loma on lapsiperheloma, jonka aikana aikuisilla on mah-
dollisuus osallistua yksinhuoltajan lomaolohuoneeseen.
Hakulinkki on auki: 1.2-31.3.2020
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVONVOINT/calendar/
info/42962

Tanhuvaaran urheiluopisto,  
015 582 0000 
Moinsalmentie 1042, 57230 Savonlinna
www.tanhuvaara.fi    
Loma-aika: 6-11.7.2020, 5 vrk   
Loman omavastuuhinta: 100,00 € ja lapset alle 16 v mak-
sutta (sis. iltapalaa).
Lomien määrä: 12 perhettä 
Loma on lapsiperheloma, jonka aikana aikuisilla on mah-
dollisuus osallistua yksinhuoltajan lomaolohuoneeseen. 
Hakulinkki on auki: 1.2-31.3.2020
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVONVOINT/calendar/
info/43022

Maaseudun terveys – ja lomahuolto ry

Sport & spa hotel vesileppis,  
029 170 0170
Vokkolantie, 79100 Leppävirta 
www.vesileppis.fi
Loma-aika: 07.-12.6.2020, 5 vrk
Viimeinen hakupäivä: 7.3.2020
Loman omavastuuhinta: 50,00 € ja lapsilla alle 17 v. mak-
sutta (sis. iltapalaa).
Lomien määrä: 10 perhettä
Loma on lapsiperheloma, jonka aikana aikuisilla on mah-
dollisuus osallistua yksinhuoltajan lomaolohuoneeseen.

Liikuntakeskus Pajulahti,  
03 885 511 
Pajulahdentie 167, 15560 Nastola  
www.pajulahti.com 
Loma-aika: 28.6-03.07.2020, 5 vrk
Viimeinen hakupäivä: 28.3.2020
Loman omavastuuhinta:50,00 € ja lapsilla alle 17 v. mak-
sutta (sis. iltapalaa).
Lomien määrä: 10 perhettä, majoitus opistotason huoneis-
sa
Loma on lapsiperheloma, jonka aikana aikuisilla on mah-
dollisuus osallistua yksinhuoltajan lomaolohuoneeseen.

Hotelli Nuuksio,  
p. (09) 867 971 
Naruportintie 68, Kirkkonummi (postiosoite: 02860 Espoo)
www.hotellisiikaranta.fi
Loma-aika: 13-18.7.2020, 5 vrk   
Viimeinen hakupäivä:13.4.2020
Loman omavastuu hinta:50,00 € ja lapsilla alle 17 v. mak-
sutta (sis. iltapalaa).
Lomien määrä: 10 perhettä
Loma on lapsiperheloma, jonka aikana aikuisilla on mah-
dollisuus osallistua yksinhuoltajan lomaolohuoneeseen.
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Lohjan Spa & Resort 
(Päiväkumpu), p. 03 060840 
Ylhäntie 1, 09120 Karjalohja
www.lohjaspa.fi 
Loma-aika: 27.7- 01.08.2020, 5 vrk
Viimeinen hakupäivä:27.4.2020
Loman omavastuu hinta: aikuisilla 
50,00 € ja lapsilla alle 17 v. maksutta 
(sis. iltapalaa).
Lomien määrä: 10 perhettä
Loma on lapsiperheloma, jonka aika-
na aikuisilla on mahdollisuus osallis-
tua yksinhuoltajan lomaolohuonee-
seen.

Rokua health & spa,  
p. 0207819200  
Kuntoraitti 2, 91670 Rokua
myynti@rokua.com
www.rokua.com
Loma-aika: 02- 07-08.2020, 5 vrk  
Viimeinen hakupäivä:2.5.2020
Loman omavastuu hinta: aikuisilla 
50,00 € ja lapsilla alle 17 v. maksutta 
(sis iltapalaa).
Lomien määrä: 10 perhettä
Loma on lapsiperheloma, jonka aika-
na aikuisilla on mahdollisuus osallis-
tua yksinhuoltajan lomaolohuonee-
seen. 
http://mtlh.fi/lomatarjonta/erityis-
ryhmille/hae-oman-kohderyhma-
si-lomaa/yhden-vanhemman-perhei-
den-liitto-ry/

    

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

Vapaaehtoistyön 
peruskoulutusta tarjolla 

Nurmijärvellä
Vapaaehtoistyön peruskoulutus Nurmi-
järvellä 4.2.-17.3.2020 välisenä aikana. 
Koulutus rakentuu kolmesta yhteisestä 

koulutusillasta, vähintään kahdesta 
vapaavalintaisesta syventävästä illasta, 
käytännön harjoittelusta sekä yhteisestä 
päätösillasta. Lisätietoja: https://www.

yhdistysverkosto.net/toiminta/tukea-va-
paaehtoisille/
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YHDISTYKSISSÄ TAPAHTUU
ESPOO 
Matinkylän olohuone Olarin seurakun-
nan ylläpitämä yksinhuoltajaperheiden 
olohuone maanantaisin klo 17.30-19 
Iso Omenan Chapple-tilassa, Matinky-
lässä. Iltapalaa ja lapsille omat leikittä-
jät. Ryhmää vetää vertaisohjaaja, yhte-
yshenkilönä Paula Bruce-Haatainen /
Perhetyöntekijä puh. 040 503 7622.
HANKO 
Hangon yksinhuoltajien vertaistuki-
ryhmä Lisätiedot: inkeri.laaksamo@
hanko.fi.
HELSINGIN OLOHUONEET
Oulunkylän srk:n olohuoneen kokoon-
tuu keväällä 2020 parittomien viik-
kojen tiistaisin klo 17-19, aikavälillä 
28.1.-19.5. Paikkana Oulunkylän kirk-
ko, os. Teinintie 10. Lisätietoja olkkarin 
vetäjältä: perhetyöntekijä Mirva Kes-
ki-Vähälä, mirva.keski-vahala@evl.fi.
Olohuone monikulttuurisille yhden 
vanhemman perheille tapaa Vallilassa 
joka kuukauden toinen keskiviikko klo 
17.30- 19.30 8.1., 12.2., 11.3., 8.4. ja 
13.5.2020 klo 17.30 - 19.30. Lisätie-
toja: Hillamaria Tuomi-Mark puh. 045 
855 3055.
Sateenkaareva olkkarin tapaamiset 
järjestetään Sörnäisissä. Vetäjinä Satu 
Mustonen ja Emmi Christensen. Li-
sätietoja: puh. 041 540 9771 / Satu 
Mustonen.
HANKO
Hangon yksinhuoltajien vertaistukiryh-
mä. Lisätiedot saat tästä: inkeri.laaksa-
mo@hanko.fi.
HUITTINEN
Huittisten olohuone
Kysy liitosta 040 541 5294 Teija Hall-
bäck-Vainikka. Yhteyshenkilö ja lisätie-
dot: Kirsi 040 500 1845.
HYVINKÄÄ
Tapaamisia ei tällä hetkellä järjestetä. 
Mikäli sinä olisit kiinnostunut aloit-
tamaan tapaamisten järjestämisen tai 
kaipaat muuten tukea tilanteeseesi voit 
olla yhteydessä Petraan, petra.vantti-
nen@gmail.com  
IISALMI
Iisalmen Yhden vanhemman suljettu 
perheryhmä kokoontuu Lippuniemen 
srk:n kerhotilassa, Kiviahonkatu 18 
joka toinen tiistai klo 16-17.30. Vertais-
ryhmä on tarkoitettu lähivanhemmille 
yhdessä lasten kanssa. Kokoontumiset 
ovat toiminnallisia ja niissä jaetaan aja-
tuksia ja kokemuksia samassa elämän-
tilanteessa olevien kanssa. Ryhmään 
tulee ilmoittautua etukäteen. Lisätietoa 
ja ilmoittautumiset: Riitta Kauhanen, 
044 733 5227, riitta.kauhanen@evl.fi.
ILMAJOKI
Ilmajoen yksin- ja yhteishuoltajien 
olohuone Aurinkoisessa on nyt tauolla. 
Lisätietoja: MLL, johanna.siltakorpi@
gmail.com ja diakoniatyö, leena.mar-
tikkala@evl.fi.
JANAKKALA
Janakkalan seurakunnan yhden van-
hemman perheiden vertaisryhmä: 
Kevätkauden 2020 kokoontumiset kuu-
kauden ensimmäisenä maanantaina klo 
17.30-19.30  13.1., 3.2., 2.3., 6.4., 4.5. 
ja 1.6. Turengin seurakuntakeskuksessa, 
Juttilantie 2. Keitto-ruokailu klo 17.30-
18, ohjelma alkaa klo 18! Lastenhoito 
järjestetty tammi-toukokuun kokoon-
tumisissa.
Mukana illoissa diakoni Päivi Harju 
sekä perhetyönohjaaja Tiina Alakoski 
seurakunnasta, jolta myös lisätietoja p. 
044 7656971. Järjestäjänä seurakunta 
yhteistyössä YVPL:n kanssa. 
JOENSUU
Pohjois-Karjalan Yhden Vanhemman 
Perheet ry Yhteystiedot: peekoonyvp@
gmail.com.
Joensuun yhden vanhemman olkkari 

Paikka: Joensuun Perheentalo, Rantaka-
tu 15. Jäsenten pikkujoulut 7.12. Mikon 
Pomppulinnoilla (Rekkatie 3) klo 10-
12. Vuonna 2020 kokoontumiset 12.1., 
16.2., 15.3., 19.4., 17.5. klo 15-18.
JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän olkkari totaalisille yksin-
huoltajille. Lisätiedot totaaliyharit@
gmail.com.
JÄRVENPÄÄ
Järvenpään olohuone 
Odotatko yksin lastasi? Oletko alusta 
alkaen ollut perheesi ainoa vanhem-
pi? Totaaliyksinhuoltajien äitikahvila 
kokoontuu  Järvenpäässä Kyrölässä, 
Neilikkakatu 20 joka toinen maanantai 
(parilliset viikot).  Lisätiedot vertaisoh-
jaaja  kiia-(at)hotmail.com tai toimin-
nanohjaaja 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. 
Jäsenrekisterin hoitaja: Tiina Heinonen, 
jasenrekisteri.kainuunyht(at)gmail.
com. Yhdistyksen nettisivut:  http://kai-
nuunyht.yhdistysavain.fi. Yhdistyksen 
facebook-sivut:  www.facebook.com/
kainuunyht. Yhdistyksen olohuoneet 
ja vertaisryhmätapahtumat pääasiassa 
Teppanakeskuksessa, Ilmarintie 6. 
Katso tapahtumat yhdistyksen face-
book-sivulta.
KANKAANPÄÄ
Kankaanpään yhden vanhemman per-
heen vertaistukiryhmä  Lisätietoja Nina 
Granholm p.0404144991, granholm.
nina(a)gmail.com. FB yksinhuoltajat 
kankaanpää. Liity ryhmään!
KEMI
Meri-Lapin Yhden Vanhemman Per-
heet ry
yhdistysmerla.yhdistysavain.fi
Pj. Seija Lamminpää, puh 040 846 
5093, merilapinyvp(at)gmail.com.
Vpj. Kaisa Similä, puh 040 561 8647. 
Jäsenrekisteri merilapinyvp(at)gmail.
com.
Keminmaa 
Keminmaan olohuonetapaamiset joka 
kuukauden viimeinen torstai
klo 17.30-19.30, 30.1., 27.2., 26.3., 
30.4., 28.5.2020 Rantatie 26 C, 94400 
Keminmaa (vanha Pappila). Lisätietoja 
Seija Lamminpää 040 846 5093.
KEMIJÄRVI 
Kemijärven yhden vanhemman 
perheiden vertaiskahvila kokoon-
tuu  Kiehispirtillä, Seminaarinkatu 
5, parittomina torstaina klo 17-19, 
(16.1.,30.1.,13.2.,27.2., ke 11.3., 26.3., 
ke 8.4., 23.4., 7.5., 21.5.2020). Kysy 
lisää Markku Iso-Heiko, 040 754 0026 
tai Setlementti Tunturilan Askel-hanke, 
045 134 8002.
KERAVA
Keravan olohuone kokoontuu joka 
keskiviikko alkaen 12.6.2019 klo 17-
20. Joulutauko 19.12.2019-7.1.2020, 
jolloin tapaamisia ei ole. Paikkana Ke-
ravan Me-talon tilat, Paasikivenkatu 12.  
Sisäänkäynti kirjaston ovista, hissillä 
ylös. Olkkarilla on kiertävä vetäjä. Kysy 
lisää: va. Uudenmaan aluekoordinaat-
tori Laura Nousiainen 040 774 9660 tai 
laura.nousiainen@yvpl.fi.
KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Yksinhuoltajat ry 
Kysy liitosta 040 541 5294 Teija Hall-
bäck-Vainikka
KOKKOLA
Kokkolan olohuone kokoontuu kerran 
kuukaudessa sunnuntaisin klo 14-16
Yhteisöklubi Silta, Rantakatu 6, Chy-
denian 3. kerros, Hesburgerin yläkerta, 
kulku hissillä. Lisätiedot ja päivämää-
rätiedot Mia Kumpulainen, 040 416 
2280.
KOTKA

Tauolla. Lisätietoja: marintiina@gmail.
com.
KUOPIO
Kuopion Seudun Yhden Vanhemman 
Perheet ry
Yhteyshenkilö: kuopionyhsihteeri(at)
gmail.com,vertaisasioissa puh. 041 
3630 630
Facebook: Kuopion-Seudun-Yh-
den-Vanhemman-Perheet-ry . Ilmoi-
tamme tapahtumista ja ajankohtaisista 
asioista facebook -sivuillamme, käy 
tykkäämässä niin pysyt ajan tasalla!
Kuopion Seudun Yhden Vanhemman 
Perheet ry:n olkkari Kuopion Perheen 
talolla kokoontuu: 4.12. klo 17.30-
19.00 
Lisätietoa: kuopionyhsih teeri@gmail.
com ja Facebook: Kuopion Seudun Yh-
den Vanhemman Perheet ry. Lisätietoa 
Facebookista.
Kuopion Ero-isät-erossa -ryhmä on 
eronneille, eroa pohtiville, lähi- tai 
etävanhemmille sekä leskille tarkoitettu 
miesten vertaistukiryhmä. Isyys ei ole 
edellytys, eli kaikki eroa työstävät mie-
het ovat tervetulleita. Ilmoittautua ei 
tarvitse. Ryhmä kokoontuu 12.12.2019 
klo 18-20, paikka: YVPL ry Itä-Suomen 
aluetoimisto, Asemakatu 16. Ryhmää 
vetää vertaisohjaaja Janne. Kevätkausi 
ilmoitetaan pian!
Ammatillisesti ohjattu LapsiArkki: 
18.9., 2.10., 20.11., 11.12.2019 klo 
17-19. Ryhmä alkaa syyslukukaudella 
ja ilmoittautumisia otetaan vastaan 
6.9.2019 saakka, jonka jälkeen se on 
suljettu kevääseen 2020. Sisältää 10 
tapaamiskertaa kuukausittain. Ilmoit-
tautumiset: riitta.h.immonen@evl.fi 
LAHTI
Lahden Seudun Yhden Vanhemman 
Perheet ry, Pj. Sari Heinonen, puh. 
040 544 2358, puheenjohtaja.lahden-
seudunyvp@gmail.com, jäsensihteeri: 
Susanna Merisalo 040 172 1630, lah-
denseudunyvp@gmail.com, Facebook: 
Lahden seudun Yhden Vanhemman 
Perheet ry.
Syksyn viimeinen kokoontuminen 
12.12. Keväällä 2020 tapaamme 9.1., 
6.2., 5.3., 2.4., 7.5. ja 4.6.2020 klo 
17.30-19.30. Paikkana Perhetupa, Lo-
viisankatu 14. Tapahtuma on avoin ja 
ilmainen kaikille, tarjolla myös kahvia 
ja pientä purtavaa. Lisätietoa: Sari Hei-
nonen 040 544 2358.
LAITILA 
Laitilan olohuone
Lisätietoja: Laitilan yhteyshenkilöltä 
Erikalta puh. 040 537 9121.
LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Yksinhuoltajat 
ry. 
Lappeenrannan yhden vanhemman 
perheiden olkkari kokoontuu paritto-
mien viikkojen lauantaisin klo 13-15 
MLL:n Pikku-Tirikassa Armilankatu 
33 A. Lisäksi Lappeenrannassa toimii 
Ensi- ja turvakotien liiton hankkeen alla 
neuvokahvila Valopilkku, jonne yhden 
vanhemman perheet ovat tervetulleita:  
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyo-
muodot/neuvokeskus2/vanhemmille/
vertaiskahvila-kun-kaipaat-juttu/auki-
oloajat-valopilkku-lappeenra/
Lisätietoja liitosta 0400 441708, Marjo 
Meriranta.
LOHJA
Lohjan Seudun Yksin- ja Yhteishuol-
tajat ry  
Pj. Piia Karppinen piia.karppinen@
elisanet.fi, 040 526 5972. Lohjan olo-
huoneen kokoontumiset ovat Moision 
päiväkoti 2:ssa Seilorit-ryhmän tiloissa, 
osoitteessa Kurjenkatu 12-14. Sisään-
käynti pihan puolelta sinisestä ovesta. 
Kahvitarjoilu.
Syksyn 2019 tapaamiset: 17.9., 15.10., 
19.11. ja 17.12. klo 17.30 – 19.30.
LOIMAA
Loimaan olkkari on tauolla. Lisätietoja: 

Marjo Rasi p. 0500-203483 sekä diako-
nissa 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.meri-
ranta(at)yvpl.fi.
MÄNTSÄLÄ
Mäntsälän yhden vanhemman perhei-
den olohuone on tauolla. Lisätiedot: 
Johannalta j.h.salminen@gmail.com, 
044 977 9020
NUMMELA
Nummelan olohuone.  
Kysy liitosta  040 541 5294  tai teija.
hallback-vainikka@yvpl.fi.
OULU
Oulun Seudun Yhden Vanhemman Per-
heet ry, pj.  puh 045 873 0010,
oulunseudunyvp.pj(at)gmail.com.
www.osyvp.fi sekä Facebookissa OSYP 
Oulun seudun yhden vanhemman per-
heet. Olohuoneet yhteistyössä Oulun 
kaupunki, Karjasillan srk., Tuiran srk., 
Itu-hanke 2 ODL. Olohuoneissa las-
tenhoito järjestetty ellei toisin mainittu. 
Tarjolla iltapalaa. Tervetuoa!
Vertaistukiolohuoneet Oulu:
Linnanmaa, Pyhän luukkaan kappeli, 
kerran kuukaudessa torstaisin 9.1., 
13.2., 12., 16.4. sekä 14.5.2020 klo 
17.30-19.30.
Maikkula, Maikkulan päiväkoti 1, 
Jättikivenkatu 5. Maanantaisin kerran 
kuukaudessa klo 17.30–19.30. 13.1., 
3.2., 2.3., 6.4. sekä 4.5.2020.
Rajakylän olohuone, Tervakukkatie 38-
40 b 10. Keskiviikkoisin kerran kuukau-
dessa klo 17.30–19.30. 22.1., 26.2., 
25.3., 22.4. sekä 27.4.2020.
Kaakkurin olohuone, Pyhän Andreaan 
kirkko, Sulkakuja 8. Keskiviikkoisin 
29.1., 19.2., 25.3., 15.4. ja 13.5.2020 
klo 17.30 – 19.00. 
Haukiputaan olohuone, Länsituuli 3 
90830 Haukipudas. Kerran kuukau-
dessa keskiviikkoisin 22.1., 19.2., 
18.3., 15.4. sekä 13.5.2020  klo 17.30 
- 19.30. 
Nuorten leskien olohuone Oulussa, 
Paikka Kumppanuuskeskus, Kansankatu 
53, Oulu. Tila: Resiina 12.1., 16.2., 
15.3., 19.4. ja 17.5.2020. Kello: 16-18
Lastenhoito varattava viikkoa aikaisem-
min sähköpostilla oulunseudunyvp@
gmail.com. 
PORI
Porin seudun yksin- ja yhteishuoltajat 
ry Kysy liitosta 040 541 5294 Teija Hall-
bäck-Vainikka 
PORVOO
Porvoon Seudun Yksin- ja yhteishuolta-
jat ry, Borgånejdens ensamföräldrar rf
Lisätiedot: Laura Nousiainen laura.nou-
siainen@yvpl.fi tai 040 774 9660.
RAISIO
Oma vertaistukiryhmä yhden vanhem-
man pikkulapsiperheille 10.1.2019 
alkaen torstaisin klo 13.30-15.30 Tikan-
maan seurakuntakodissa, Kapponkatu 
14 C 24. Mukavaa yhdessäoloa, uusia 
ystäviä, välipalaa, tukea ja voimia ar-
keen! Lisätiedot: sari.jokinen@evl.fi, 044 
7160391 tai tanja.tulonen@raisio.fi 044 
7971644.
RAUMA 
Rauman Seudun Yksinhuoltajat ja yh-
teishuoltajat ry Yhteyshenkilö Noora 
p. 040-867 1300 tai nooraepohjola(at)
gmail.com.
RIIHIMÄKI
Riihimäen seurakunnan yksin- ja yh-
teishuoltajien olkkari kokoontuu klo 
17-18.30 ma 20.1., 24.2., 23.3., 20.4., 
18.5.2020. Temppelikatu 9 C-rappu, 
Riihimäki, päiväkerhotila.
Ohjauksesta vastaa vertaisohjaaja Kata 
Leino. Lastenhoito järjestetty, ilmoittau-
du viim. saman päivän aamuna lasten-
hoitoa varten diakoni Tiina Anttila 050 
323 7964, tiina.a.anttila(at)evl.fi
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ROVANIEMI
Rovaniemen Yhden vanhemman per-
heiden olohuone kokoontuu MLL:N 
Perhetoimintakeskuksessa, Pirkkakatu 
2, joka toinen tiistai klo 17-19 (14.1., 
28.1., 11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 
21.4., 5.5. ja 19.5.2020). Lastenhoitoa 
varten ilmoita tulostasi edellisen viikon 
torstaihin mennessä. Lisätietoja Markku 
Iso-Heikolta, 040 754 0026 tai Heidi 
Pohtilalta, 0407653505.
Isien ja lasten illat: Mukavaa yhteistä 
tekemistä Isille ja n.  3-10-vuotiaille 
lapsille. Yhteistyössä Rovaniemen Srk, 
MLL:n Lapin piiri ry, Pelastakaa Lapset 
ry, Erityislasten Omaiset ELO ry, Tiede-
keskus Pilke ja Lapin ensi- ja turvakoti, 
Lisätietoja Markku Iso-Heikolta, 040 
754 0026.
Ero-isien/Etä-isien saunailta torstaisin 
kerran kuukaudessa klo 18-20, Kan-
sankatu 13 A 28, 6 krs., (23.1., 20.2., 
19.3., 16.4., ja 14.5.2020). Mukaan 
saunomisvälineet. Tarjolla myös mak-
karaa. Kokoonnumme rentoutumaan 
sekä keskustelemaan eron jälkeisestä 
vanhemmuudesta. Ilmoittaudu tekstaril-
la tai soita: Markku Iso-Heiko, 040 754 
0026. Mukana Kimmo Nyman, Lapin 
ensi- ja turvakodilta.
SASTAMALA
Sastamalan Seudun Yksinhuoltajat ry. 
Yhteyshenkilö ja  tiedustelut: 050 314 
9044,  marja.wiikari(at)evl.fi ja Kirsi 
040 5001845.  Järjestäjät:  Sastamalan 
seurakunta ja Yhden Vanhemman Per-
heiden Liitto ry.
SEINÄJOKI
Seinäjoen Seudun Yksinhuoltajat ry 
Puheenjohtaja Piia Hietala  pshietala@
gmail.com ja jäsenrekisterin hoitaja 
Johanna Siltakorpi johanna.siltakorpi@
gmail.com.
Yksin- ja yhteishuoltajien olohuone 
Seinäjoella Pohjan SRK-koti, Väinölän-
katu 4B. Vuoden 2020 kokoontumiset 
kerran kuukaudessa tiistaisin klo 17:30-
19:30.
Kevät: 28.1.,3.3.,31.3.,28.4., 26.5.
Syksy: 15.9., 20.10., 24.11. YH-iltojen 
tarkoituksena on toimia vartaistukiryh-
mänä. Lastenhoito järjestetty. Pientä 
purtavaa nyyttärien tapaan. Toiminta 
on maksutonta ja olet tervetullut muu-
altakin kuin Seinäjoelta. Yhteyshenkilö 
diakoni seija.saari@evl.fi. puh. 050 
570 6273. 
TAMPERE
Tampereen Seudun Yksin- ja yhteis-
huoltajat ry, 
Puheenjohtaja: Tuula Lahtinen
Varapj: Anneli Hangasmäki
Jäsenvastaava: Arto Honkanen
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. Syyskokous sunnun-
taina 17.11.2019 Vertaiskeskuksella. 
Loka-marraskuussa bussiretki Heure-
kaan. Ilmainen bussimatka jäsenille ja 
mahdollisesti tukea myös pääsymaksus-
sa. Seuraa tapahtumia Facebookissa ja 
kotisivuilla.
Tampereen olohuone totaalisille yk-
sinhuoltajille kokoontuu 29.9., 27.10., 
24.11. ja 15.12.2019 klo 14-16. 
Paikkana on Perheiden talo, Itsenäisyy-
denkatu 21. Lisätiedot  totaaliyharit@
gmail.com.
TORNIO (Kts. myös KEMI)
Meri-Lapin Yhden Vanhemman Per-
heet ry
Tornion olohuone kokoontuu Tornion 
Perheiden talolla Putaankatu 2 klo 
17.30-19.30, 22.1., 19.2., 18.3., 15.4. 
ja 13.5.2020. Lisätietoja Seija Lammin-
pää 040 846 5093. Yhteistyössä Torni-
on Perheiden talon kanssa.
TURKU

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry s.posti: 
turunyh@gmail.com, https://turunyhyh-
distys.vuodatus.net, pj. Tarja Mäkelä,
varapj. Katja Kortesluoma,
leirivastaava Kristiina Forss.
Jäseneksi voit liittyä sähköpostilla  tu-
runyh@gmail.com.
Kaarinan olohuone Kansalaistoimin-
nan tiloissa, (Pyhän Katariinantie 
7, Kaarina) Lisätietoja:  http://www.
turunseudunyksin huoltajat.com.
TUUSULA
Olohuone Yhden aikuisen perheille. 
Lisätietoja olohuoneesta: Katja Man-
ninen-Abbouchi varhaiskasvatuksen 
ohjaaja p. 040 778 9776.
Facebook: Tuusulan yhden vanhem-
man perheen olohuone. Olohuone on 
keskustelun, vertaistuen ja tiedotuksen 
kanava. (suljettu ryhmä)
UUSIKAUPUNKI
Uudenkaupungin olohuone MLL:n 
tiloissa, (Rantakatu 15, Uusikaupunki) 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut vetäjille; 
Päivi pamariini@gmail.com ja Katja 
makela.katja@gmail.com. 
VANTAA
Rekolan seurakunnan yhden vanhem-
man perheet kokoontuu Rekolan seura-
kunnassa, Asolan seurakuntatalossa, os. 
Asolantie 6. Lisätietoja: Siru Rantanen, 
perhetyön diakoni, siru.rantanen@evl.fi  
/ puh. 0503426155.
Vantaankosken seurakunnan kokoon-
tuu perjantaisin klo 17.30-21.00. Van-
taanlaakson kerhotila on pienen ostarin 
yläkerrassa, Naapurinkuja 2. Lisätietoja 
saa Ritva-Leenalta, puh. 050 3589217 / 
ritvaleenatuu li(at)hotmail.com.
VARKAUS
Facebookissa Varkauden yhden van-
hemman perheet.

MUUT YHDISTYKSET
Eriparivanhemmat ry
Pj. Irina Heiskanen, irinaheiskanen@
gmail.com. 
Hyvä Erovanhemmuus ry
Pj. Ari-Matti Hopiavuori varapj. Kaj J. 
Christian Mönkkönen. Sähköposti: in-
fo@hyvery.fi. Kotisivut: https://hyvery.fi
Kaapatut Lapset ry
Toiminnanjohtaja Tarja Räisänen, tarja.
raisanen@kaapatutlapset.fi, 044 262 
6662, kansalaistoiminnan ja viestinnän 
suunnittelija Hillamaria Tuomi-Mark, 
suunnittelija@kaapatutlapset.fi, 045 
8553 055, toimistosihteeri Sonja Saik-
konen, puh. 050 3392 421, toimisto@
kaapatutlapset.fi. Toimistomme sijaitsee 
osoitteessa: Malmin kauppatie 26, 
00700 Helsinki. Sovithan tapaamisen 
aina etukäteen. www.kaapatutlapset.fi 
Löydät meidät myös Twitteristä ja Face-
bookista nimellä Kaapatut Lapset ry. 
Voit myös liittyä sähköpostilistallemme! 
Totaaliyhärit ry
Totaalisesti yksin lastaan odottaville ja/
tai kasvattaville vanhemmille. Pj. Ma-
rika Ranta puh. 040 709 4956, totaali-
yharit@gmail.com. Kts. myös yhdistyk-
sen kotisivut:  http://totaaliyharit.wix-
site.com/totaaliyharit, puh. 040 1488 
592. Jäsenmaksu on 20 e/vuosi ja 15 e, 
jos kuulut johonkin toiseen YVPL:n jä-
senjärjestöön, kannatusjäsenmaksu on 
25 e/vuosi. Maksun voi suorittaa tilille 
Danske Bank FI22 8146 9710 1687 08, 
liitäthän yhteystietosi mukaan ja saat 
Muuttuva Perhe-lehden.
Vertaisryhmät kokoontuvat tällä 
hetkellä Tampereella, Jyväskylässä 
ja Kajaanissa. Katsothan tarkemmat 
tapaamisajankohdat Totaaliyhärit ry:n 
kotisivuilta http://totaaliyharit.wixsite.
com/totaaliyharit/ajankohtaista 
tai Facebookista https://www.facebook.
com/Totaaliyharit. Lisätietoja myös 
puheenjohtajalta 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 (TUR-
KU) 
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 
(HELSINKI)
to klo 16–17 
Leena Kenttämies puh. (019) 779 000 
(RIIHIMÄKI)
to klo 16–18 
Eeva-Leena Wendelin puh. 050 421 
2333 (OULU)
to klo 16–18 
Marja Välilä, p. 040 718 1556, Hanna 
Rahikka, p. 050 302 6440 (Helsinki)
pe klo 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 lap-
sia 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 tukihenkilöi-
tä voi tiedustella p. 044 2626 662.
Omille jaloille 
-toiminta auttaa vaikeissa elämäntilan-
teissa olevia heidän talous- ja velkaon-
gelmissaan. 

Toiminta on vapaaehtoistyötä, jossa 
koulutuksen saaneet tukihenkilöt autta-
vat talousvaikeuksissa olevia henkilöitä 
ja opastavat heitä tarvittavien auttamis-
järjestelmien piiriin.
Kemin tukihenkilö: Mirka p. 040 754 
8231

YHDEN VANHEMMAN 
PERHEIDEN LIITON 
LIITTOHALLITUS 2019-2020
pj. Susanna Kavonius  
susanna.kavonius@hel.fi
varapj. Marika Mattila
mmamattila@gmail.com
Jäsenet: 
Anneli Hangasmäki 
anneli.hang@gmail.com, 
Hanna Holopainen 
hanna.l.holopainen@gmail.com, 
Katja Kortesluoma 
katia.annika@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 Vähä-Karvia 
karita.vahakarvia@gmail.com
Varajäsenet:
Sirja Benamar 
sirja.benamar@gmail.com, 
Marjo Koivuaho 
marjo.koivuaho@gmail.com, 
Seija Lamminpää 
seijalamminpaa@gmail.com, 
Birit Oksman 
birit.oksman@gmail.com, 
Satu Pylvänäinen 
satu.pylvanainen@outlook.com, 
Marika Ranta 
marika.ranta2@gmail.com, 
Anna-Maija Tikkanen 
ami@geography.hu, 
Mia Wynne-Ellis mia.orangead.fi.

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

LIITON WWW-SIVUT: www.yvpl.fi
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LEIJA-verkkoryhmä Tukinetissä (www.tuki-
net.net) 15.1.-12.2.2020. Maksuton.  Odotat-
ko lasta yksin? Onko sinulla alle kouluikäinen 
lapsi, jota olet alusta saakka kasvattanut yksin, 
ilman toisen vanhemman tukea? Maksuton, am-
matillisesti ohjattu LEIJA-verkkoryhmä kestää 
viisi viikkoa ja se on suljettu ja täysin anonyymi. 
Ryhmään sisältyy viikottaiset alustukset, joiden 
tarkoituksena on käsitellä elämän haastekohtia 
ja kartoittaa omia voimavaroja sekä käydä läpi 
toisen vanhemman puuttumiseen liittyviä kysy-
myksiä lapsen ikäkausi huomioiden. Ryhmässä 
olo edellyttää aktiivista keskustelua keskustelu-
palstalla ja osallistumista ohjattuihin chatteihin 
(1 krt/vko).

Tämä lomake kerää alkutiedot yksinodotta-
vien ja yksin lapsen saaneiden verkkoryhmään 
LEIJAAN, joka järjestetään 15.1.-12.2.2020. 
osoitteessa www.tukinet.net. Ryhmään haku 
päättyy 10.1.2020.   Ennen kuin täytät lo-
makkeen, sinun tulee rekisteröityä Tukinetin 
käyttäjäksi. Kun olet rekisteröitynyt, ilmoita 
nimimerkkisi tähän lomakkeelle siihen kent-
tään, jotta osaamme etsiä sinut nimimerkilläsi 
rekisteristä ja saamme sinut liitetyksi ryhmään. 
Olemme yhteydessä, mikäli emme saa sinua lii-
tetyksi ryhmään tai emme löydä nimimerkkiäsi 
rekisteristä. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL-
SeDrjhgjTSR51Lc2OSmNRQH2XErf7Zbze3Xs-
FMSCJ-zz7e2_A/viewform

Yksin odottavien ja yksin lapsen saaneiden 
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: Marjo Me-
riranta tai Laura Nousiainen 040 774 9660., 
etunimi.sukunimi@yvpl.fi, 

Helsinki Vanhemman neuvo –ryhmä tiistaisin 
21.1. 21.1., 28.1., 4.2., 11.2., 25.2., 3.3., 10.3. 
17.3.2020 (ei viikolla 8) Itäkadun perhekeskus, 
Tallinnanaukio 1, 00930 Helsinki. Vanhemman 
neuvo – ryhmässä jaetaan vanhemmuusko-
kemuksia, pohditaan vanhempien yhteistyön 
sekä lasten/nuorten hyvinvoinnin parantamista. 
Tarjoamme välipalan ja tarvittaessa lastenhoi-
don. Ryhmä ja lastenhoito ovat maksuttomia. 
Samaan ryhmään voi osallistua vain toinen van-
hemmista. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: pirit-
ta.kahkonen@yvpl.fi tai p. 0406705887

Järjestäjät: Yhden Vanhemman Perheiden Lii-
ton VeNyvä-hanke sekä Idän Perheneuvola

Sauvo Hyvä ero -ryhmä maanantaisin klo 
17.30-20.00 16.3-11.5.2020, 8 kertaa (ei ma 
13.4) Kerhohuoneessa, Saustilantie 3 A 0, Sau-
vo. Ryhmä tarjoaa  kartan ja kompassin, joiden 
avulla voi kulkea kohden uutta ja parempaa 
elämää.  Ryhmää ohjaa Teija Hallbäck-Vainik-
ka/ YVPL www.yvpl.fi  Ilmoittautumiset ja tie-
dustelut 3.2.- 9.3.2020 040 541 5294.  Yhteis-
työssä Perhelinjan ja Turun Seudun Yksinhuol-
tajien kanssa.

Vanhempien eron ABC-illat ja  
Kysy asianajajalta -tilaisuudet 

Tavoitteena on antaa perustiedot lapsen huol-
lon, tapaamisten ja elatuksen järjestämisestä. 
Maksuttomia.

Oulu  Kysy asianajajalta vanhempien erosta  
tiistaisin klo 16.-18  (21.1.,18.2.,17.3.,21.4. ja 
19.5.) Oulun pääkirjastossa, 2 krs, Kaarlenväylä 
3, PL 15, 90100 Oulu. Ilmoittaudu viimeistään 
päivää ennen tapahtumaa! Paikalla Eeva-Lee-

na Wendelin tai Jutta Wallèn-Leino. Neuvonta 
on maksutonta. 8 hengen ryhmätyötilassa saat 
vuoronumeron ja opastuksen neuvontaan. Tule 
paikalle klo 16.  Ilmoittautumiset: 040 754 
0026, markku.iso-heiko@yvpl.fi

Piikkiö Vanhempien eron ABC-ilta tiistai-
na  11.2.2020 klo 17.30–20 Piikkiön vanhassa 
seurakuntatalossa Hepojoentie 4. Yleisön ky-
symyksiin vastaa varatuomari Anne Teuri. Illan 
luennosta vastaa aluekoordinaattori Teija Hal-
lbäck-Vainikka. Lisätietoja: teija.hallback-vai-
nikka@yvpl.fi, 040 541 5294. 

Kemi, Tornio ja Keminmaa Vanhempien eron 
ABC-illat ja kysy asianajajalta tiistaina 18.2., 
ja 21.4. 17-19.00 Turvapoijussa, Kaivokatu 
5,94100 Kemi.  Ilmoittaudu viimeistään päivää 
ennen tapahtumaa. Kysy myös lastenhoidosta. 
Mukana asianajaja Reetta Keskitalo. Ilmoittau-
tumiset: 0407540026,   markku.iso-heiko@
yvpl.fi

Porvoon Vanhempien Eron ABC-ilta 
3.12.2019 klo. 17-19, Taidetehtaankatu 4 C. 
Lisätietoja: laura.nousiainen@yvpl.fi, 040 774 
9660.

Järvenpään Vanhempien eron ABC-ilta ti 
31.3.2020 klo. 17.30-19.30, Mannilantie 4 / 
Järvenpään Perheoikeudellinen yksikkö. Lisätie-
toja: laura.nousiainen@yvpl.fi, 040 774 9660, 

Lahden Vanhempien eron ABC-ilta 5.3. klo. 
17.30-19.30 Lahden perhetuvalla, Loviisankatu 
14. Lisätie toja: laura.nousiainen@yvpl.fi, 040 
774 9660.

Helsinki Perheet yhdessä -tapahtuma  La-
pinlahdessa 11.1. klo. 13-16. Lisätietoja: laura.
nousiainen@yvpl.fi, 040 774 9660.
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 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 2020


