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Moikka!
Kirjoittelen täältä Erovaikuttajanuorista. Meitä on yhteensä yli 20 ja yhdessä 

ajetaan lasten ja nuorten oikeuksia ja muita meille tärkeitä asioita. Ne voi 
liittyä esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointiin vanhempien erotessa, mie-
lenterveyspalveluihin tai ihan mihin tahansa muuhun, joka meihin nuoriin ja 
lapsiin vaikuttaa. 

Me tavataan noin kerran kuukaudessa ryhmänä ja suunnitellaan silloin kaik-
kea, mitä voitaisiin toteuttaa. Ja useimmat suunnitelmista ollaankin päästy to-
teuttamaan ihan oikeasti!

Tämä on meidän ihan eka lehti, jota ollaan päästy tekemään ja ollaan kaikki 
superinnoissamme tästä! Me Erovaikuttajanuoret ollaan yhdessä koottu teille 
lukijoille iso määrä kaikkea kivaa lukemista ja tekemistä. Tässä on pari juttua, 
mitä meidän lehdestä muun muassa löytyy:

 � kivaa tekemistä, kuten iltasatu perheen pienimmille
 � eri tapoja siitä, miten aikuisena pystyy tukemaan nuorta
 � erilaisia vinkkejä ja kaikenlaisia reseptejä koko perheelle 
 � kokemuksiamme lapsiasiavaltuutetun tapaamisesta ja 

vaikka kuinka paljon kaikkea muuta!

Toivottavasti te kaikki lukijat saatte tästä lehdestä vähintään yhtä paljon irti, 
kuin me nuoret sen tekemisestä. Mukavia luku- ja tekemishetkiä! <3

Eleanor Tikander, 
Erovaikuttajanuori

Erovaikuttajanuorten toimintaa koordinoi Yhden Vanhemman Perheiden Liiton VeNyvä-
toiminta ja Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry.
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Vanhempien erotessa 
jokaisen perheenjäsenen 
arki pakostakin muuttuu. 
Arjesta alkaa löytymään 
uusia asioita ja kokemuksia, 
joista toiset ovat hyviä, kun 
taas toiset huonoja. Myös 
perhe muuttuu siinä samalla; 
toisinaan vanhemmat 
löytävät uuden kumppanin 
itselleen, joskus perheeseen 
tulee uusia sisaruksia ja 
toisinaan perheeseen ei 
tule ketään uutta. Joka 
tapauksessa perhe muuttuu 
johonkin suuntaan. 

Perheen muuttuminen on usein 
lapsille ja nuorille iso pala, sillä 

suuri osa heidän tuntemasta hajoaa 
palasiksi ja leviää ympäriinsä. Voi 
olla vaikkapa ensiksi muutto uuteen 
kotiin, sitten tavaroiden jakaminen 
kahden kodin välillä, sitten pitää so-
pia milloin on kummallakin vanhem-
malla, sitten on sisaruksista huolehti-
minen, uudet perheenjäsenet, uuteen 

naa-
purustoon tutustuminen… Tai mitä 
muutokset missäkin perheessä ovat-
kaan. Aina on jotain mihin pitäisi 
sopeutua. Onneksi kuitenkin van-
hemmat ja muut läheiset pystyvät vai-
kuttamaan ja tukea nuorta, ettei nuori 
kuormitu liikaa perheen muuttuessa. 

Vanhempien erotessa ensimmäi-
nen iso muutos on perheen muuttu-
minen yhdestä kahteen. Perheestä 
muodostuu kaksi, kun vanhemmat 
eroavat ja muuttavat erilleen. Tällöin 
on erityisen tärkeää näyttää nuorelle 
tukensa ja vakuuttaa, ettei ero johdu 
hänestä. 

Helpoin tapa tukea nuorta tässä ti-
lanteessa on kysyä häneltä, että miten 

tässä kohtaa edetään. Tarkoitan tällä, 
että nuori otetaan huomioon esimer-
kiksi asumisjärjestelyissä, muutossa 
yleisesti ja asuinpaikan valinnassa. 

Toinen tärkeä asia on antaa nuo-
relle tukea hänen tunteidensa kans-
sa - nuoren rajoilla tietenkin. Toiset 
kaipaavat omaa rauhaa ja toiset taas 
voisivat hyötyä vaikka ammattilaisen 
kanssa puhumisesta. On siis tärkeää 
tiedustella nuorelta, mikä on hänen 
mielestään sopiva tapa tunteiden kä-
sittelemiseen. Kannattaa hoitaa kysy-
minen rauhallisessa ympäristössä, ku-
ten automatkalla tai ruokapöydässä.

Joskus eron jälkeen vanhempi 
saattaa löytää itselleen uuden kump-
panin, jonka kanssa hän haluaisi al-
kaa rakentamaan yhteistä perhettä ja 
muuttaa yhteen saman katon alle. Se 
on täysin ymmärrettävää ja on kiva 
kuulla, miten vanhempi on löytänyt 
uuden mielitietyn itselleen. Nuoret 
ja lapset voivat kokea uuden kump-

Miten tukea 
nuorta, kun perhe 

muuttuu?
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panin myös uhkaavana ja he saattavat 
helposti vierastaa häntä. Sen takia on 
erityisen tärkeää, että vanhempi esit-
telee uuden kumppaninsa lapsilleen 
ja varmistaa heiltä, että onko okei, jos 
hän muuttaa asumaan samaan kotiin. 
Tämä täytyy tehdä turvallisessa tilas-
sa ja niin, että nuorella ei ole min-
käänlaisia paineita vastata toisin kuin 
hän oikeasti haluaisi. Turvallisen tilan 
luomiseen kannattaa varata yhteistä 
aikaa vanhemman ja nuoren kanssa 
ilman muita ja pitää huoli siitä, että 
nuori tuntee olonsa kuulluksi ja että 
hänen mielipiteillään on väliä. 

Älä ikinä tee uusiin perheenjäse-
niin liittyviä päätöksiä yksin, vaan 
aina kuule nuorta ja tue häntä täl-
laisessa tilanteessa. Uudet perheen-
jäsenet ovat hyvin pelottava asia ja 
nuorella on oikeus olla mukana päät-
tämässä siitä, ketkä hänen kanssaan 
asuvat samassa kodissa. Kodin on tar-
koitus olla turvallinen ja auttava tila, 
johon voi aina tulla.

Uusien kumppanien myötä saat-

taa tulla myös muita uusia 
perheenjäseniä . Yleensä nämä 
ovat vanhemman k u m p p a n i n 
lapsia eli tulevia puolisisaruksia. Uu-
sien sisarusten kanssa tulee olla tietyt 
rajat ja niistä täytyy keskustella kaik-
kien kanssa yhteisesti. Jos uudet sisa-
rukset jatkossa asuvat samassa kodis-
sa, on tärkeää antaa omalle nuorelle 
myös omaa tilaa. Tämä voi tarkoittaa 
kahdenkeskeistä laatuaikaa nuoren 
ja vanhemman välillä tai vaikka sitä, 
että nuori saa pitää oman huoneensa 
itsellään. 

Kaikista tärkeintä kuitenkin täs-

säkin tilanteessa on kuunnella, mitä 
nuori haluaa ja milloin hän tuntee 
olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. 
Muista aina kysyä nuoren mielipidet-
tä asumisjärjestelyistä uusien sisarus-
ten kanssa, sillä on tärkeää, että kai-
killa on hyvä olla ja että kaikki tulevat 
toimeen toistensa kanssa.

Perheen muuttuminen on iso asia 
kaikille, ja oikeanlainen tuki helpot-
taa muutosta. Tärkeintä on kuunnel-
la ja ottaa jokainen omana itsenään 
huomioon ja varmistaa, että jokaisel-
la kodissa on hyvä olla!
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Asianajotoimisto 
Forte Oy 

Puijonkatu 19 A, 5. krs,  
70100 Kuopio 

 Puh. (017) 266 0400
toimisto@fortelaw.fi

www.fortelaw.fi

Asianajotoimisto

Terhi ja Pekka Eriksson Ay
Espoon toimipiste:  

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

Helsingin toimipiste:  
Arkadiankatu 16 B 25, 00100 Helsinki

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

etunimi.sukunimi@asianajotoimistoeriksson.fi

Haluaisitko  
Muuttuva perhe 

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

Ilmoita nimesi ja osoitteesi:  
julia.vainonen@yvpl.fi
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Vinkkejä vanhemmalle
Miten huoltajien tulisi suhtautua nuoren 
terveys- ja mielenterveys ongelmiin?

 � Avoimesti ja ymmärtäväisesti, nuorella 
täytyy olla turvallinen olo kertoessaan 
ongelmistaan.

 � Huoltajien täytyy ymmärtää, että nuorta 
pitää rohkaista ongelmien kertomiseen 
luotettavalle henkilölle, eikä pakottaa tai 
painostaa.

 � Pitää tietää, että mielenterveys on yhtä tärkeä  
kuin fyysinen terveys.

 � Asia pitää ottaa vakavasti, ei vitsillä.

 � Vaikka ei osaisi ymmärtää nuoren tunteita,  
pitää osata kuitenkin kunnioittaa.

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

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

Asianajajat Kirsi Tarvainen,  
Johanna Ojala, Ilse Lehtimaja  

ja Sofia Räsänen

Annankatu 27, 4 krs.
00100 Helsinki

Puh. 010 326 6001
Fax 09 43655640

Asianajotoimisto

Asianaiset
Asianajotoimisto

Ari Keski-Orvola Oy
Vuorikatu 44, 70100 Kuopio

Puh. (017) 261 4444
Fax (017) 261 1149

asianajotsto@keski-orvola.fi
www.keski-orvola.fi

Älä laita lasta välikäteen
 � Tärkeä asia, joka edistää varsinkin lapsen hyvää arkea eron jälkeen, on vanhempien 
kyky tulla toimeen keskenään.

 � Lapsen ei tulisi joutua toimimaan vanhempien ’’välikätenä’’, koska vanhemmat 
eivät tule toimeen keskenään. Vanhemmilla on vastuu ajatella lapsen parasta, eikä 
lapsen laittaminen välikäden asemaan ole hyväksi kenellekään. Vanhempien tulisi 
kyetä kommunikoimaan edes lapseen liittyvissä asioissa. Vanhempien tulisi myös 
pyrkiä pois toisen vanhemman mustamaalaamisesta lapsen kuullen.

m u u t t u v a  p e r h e  4/2021
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Lapsille
Kahden perheen Ebba  
Riikka Ala-Harja 

Kirja on toinen osa Eb-
ba-kirjasarjaa, mutta kir-
jan pystyy lukemaan myös 
lukematta aikaisempia 
osia. Kirjan päähenkilö on 
viidesluokkalainen Ebba, 
jonka kaksi perhettä asu-
vat toinen Suomessa ja 
toinen Saksassa. Kirjassa 
käsitellään Ebban ajatuksia 
uusperhe-elämään ja nuo-
ruuteen liittyen. Kirja sopii 
hyvin 4-6. luokkalaisten 
luettavaksi. Myös muut Eb-
ba-sarjaan kuuluvat kirjat 
ovat hyvää luettavaa. 

Puhelias Elias 
Essi Kummu 

Myös Puhelias Elias on 
osa samannimistä lasten 
kirjasarjaa. Kirja on sarjan 
ensimmäinen osa ja sopii 
hyvin perheen pienimmil-
le iltasaduksi värikkäine 
kuvituksineen sekä myös 
vanhemmillekin lapsille. 
Kirjassa käsitellään ensim-
mäisellä luokalla olevan 
Eliaksen ja tämän pikkusis-
kon elämää kahdessa ko-
dissa. Puhelias Elias -kirja 
voi toimia apuna lapselle 
tunteiden käsittelyn kanssa 
ja antaa jotakin, johon sa-
maistua erotilanteessa. 

Nuorille
Niin käy vain  
elokuvissa  
Holly Bourne

Kirjan päähenkilö on lu-
kiossa oleva Audrey, jonka 
vanhemmat erosivat, kun 
hänen isänsä löysi uuden 
puolison. Kirjassa käy-
dään läpi Audreyn elämää 
vanhempien eron jälkeen 
ja hänen ihmissuhteitaan, 
opiskelujaan sekä uuden 
työpaikan aloittamista. Kir-
ja soveltuu hyvin sekä sa-
manikäisille nuorille kuin 
päähenkilö Audrey tai vä-
hän nuoremmille eli noin 
yläasteikäisille.

Aikuisille
Lapsellinen ero  
Helka Belt 

Kirja on kohdistettu van-
hemmille, joiden parisuh-
teen päättyessä täytyy yhä 
järjestää lapsen elämä ja 
hoitaa vanhemmuus. Kir-
jaan on koottu 20 erilaisen 
perheen tarinat. Kirja voi 
toimia tukena vanhemmil-
le ja apuna antaen vink-
kejä siihen, kuinka toimia 
lasten edun mukaan eroti-
lanteessa. 

vanhempien eroon liittyen  
lapsille, nuorille ja aikuisille

KIRJAVINKIT
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Kesä:
 � Uimarannalle uimaan
 � Ulkopelailu esim. 

mölkky, lentopallo, 
tennis

 � Geokätköily
 � Frisbeegolf
 � Pyöräilyretki
 � Nuuksioretki tai joku 

muu kansallispuisto 

Syksy:
 � Marjojen ja sienten 

keräily
 � Lautapelien pelaaminen 

(kirjastoista voi lainata 
lautapelejä)

 � Piirakan leivonta 
yhdessä

 � Kauniiden ja värikkäiden 
lehtien kerääminen 
maasta

Talvi:
 � Luistelu
 � lumiukon tekeminen
 � pulkkamäki reissu
 � Pipareiden ja 

joulutorttujen 
leipominen

 � Joulukoristelu yhdessä 
 � Koko perheen 

jouluelokuvailta

Kevät:
 � Piirtäminen ja 

maalaaminen
 � Leikkipuisto 
 � Yhteinen palapeli, jota 

rakennetaan, sopii myös 
nuorille

 � Eväsretki lähimetsään 
tai muuhun kivaan 
paikkaan

Muuta:
 � Itse keksityt 

olympialaiset esim. 
puistossa, jossa voidaan 
keksiä omia lajeja, joissa 
voidaan leikkimielisesti 
kisailla

 � Valokuvasuunnistus 
 � Kokkailu ja leipominen 

(katso reseptejä 
viereiseltä sivulta)

Mitä lapset ja nuoret haluavat tehdä

perheen 
kanssa?

m u u t t u v a  p e r h e  4/2021



Uunilohipasta
Ainekset

650g lohi- tai kirjolohifileetä
2tl sitruunankuorta raastettuna
1tl suolaa
1/2tl mustapippuria
2 dl ruokakermaa 
ruukku ruohosipulia hienonnettuna
1/2dl sitruunanmehua
80g(n. 1 dl) parmesaania raastettuna
500g spagettia (n. 1 dl pastan keitinvettä)
rucolaa

Valmistus

1. Poista lohifileestä nahka. Nosta filee uunivuokaan 
ja mausta sitruunankuorella, suolalla ja pippurilla. Kaada 
vuokaan ruokakermat.

2. Paista 200-asteisessa uunissa noin 20 minuuttia.
3. Keitä sillä välin pasta pakkauksen ohjeen mukaan 

runsaasti suolalla maustetussa vedessä (2 l vettä + 2 tl suo-
laa).

4. Lohko lohi varovasti paloiksi lusikalla, lisää 
joukkoon hienonnettu ruohosipuli, sitruunanmehu sekä 
parmesaaniraaste. Kumoa valutettu pasta uunivuokaan ja 
nostele ainekset sekaisin. Notkista tarvittaessa pastan kei-
tinvedellä. Viimeistele pasta sekoittamalla joukkoon ha-
luamasi mausteet.

Parmesaanikanasalaatti
Ainekset

Noin 550 g paistileikettä
1pkt (250 g) varsiparsakaalia 
1 rkl öljyä
ripaus suolaa
1 (160 g) iso syöntikypsä avokado
1ps (150 g) Provence salaattisekoituista
Sopivasti provencale-yrttimaustetta 

Parmesaanikastike
5rkl oliiviöjyä
2rkl valkoviinietikkaa
1dl parmesaaniraastetta
ripaus mustapippuria
ripaus sokeria

Valmistus
1. Ota kana huoneenlämpöön noin puoli tuntia en-

nen ruoanvalmistusta. Huuhtele ja puolita varsiparsakaalit.
2. Paista varsiparsakaalit öljyssä noin 5 minuuttia 

välillä käännellen. Mausta varsiparsakaalit suolalla ja siirrä 
lautaselle. Paista samalla paistinpannulla kanat kypsiksi.

3. Halkaise avokado, poista kivi ja viipaloi hedelmä-
liha. Sekoita kastikkeen ainekset keskenään.

4. Levitä laakealle vadille salaattisekoitus. Lisää var-
siparsakaalit, avokadot ja kanat. Ripottele halutessasi pin-
nalle hieman parmesaaniraastetta. Tarjoa kastike erikseen.
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Lisää maittavia ruokia ja suussa sulavia 
herkkuja löytyy VeNyvän nuorten 
tekemästä reseptivihosta, joka löytyy 
www.yvpl.fi/venyva/ruokaklubit

Kotikokit
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Olimme suunnitelleet 
tapaamista isolla porukalla, 
mutta paikalle pääsi vain 
osa nuorista. Olimme 
miettineet paljon aiheita, 
jotka ovat nuorilla mielessä 
tänä päivänä ja joista pääsee 
usein puhumaan, mutta 
harvoin vaikuttamaan. 
Aiheina oli mielenterveyteen 
ja mielenterveyspalveluihin, 
ilmastoon ja nuorten 
vaikuttamiseen liittyviä 
asioita. 

Puhuimme paljon nuorten mie-
lenterveyspalveluista ja niiden 

tarpeen lisääntymisestä koronan ai-
kana. Puhuimme siitä, kuinka mata-
lan kynnyksen apua on liian vähän. 
Esimerkiksi lukioissa kolmen vuoden 
opintojen aikana psykologin kanssa 
voi käydä juttelemassa viisi kertaa ja 
apua saadakseen täytyy olla niin poh-
jalla, että ei meinaa päästä edes sän-

gystä ylös. Keskustelimme myös siitä, 
millaiset asiat voisivat parantaa tilan-
netta, esimerkiksi opettajien kunnol-
linen koulutus siitä, miten huonosti 
voiva nuori kohdataan. Monet olivat 
saaneet opettajilta täysin virheellis-
tä ja jopa loukkaavaa tietoa mielen-
terveyden ongelmista ja huolistaan 
kertoessaan vastaukseksi vain “miksi 
haet huomiota”. 

Oli ihana keskustella näistä aiheis-
ta ihmisen kanssa, joka vaikutti aidos-
ti kiinnostuneelta siitä, mitä meillä oli 
sanottavana ja joka myös mietti kans-
samme ehdotuksia asioiden muut-
tamiseksi. Meille kaikille oli tärkeää 
saada tunne siitä, että tulee asiansa 
kanssa nähdyksi ja kuulluksi. 

Toinen isoista aiheista oli ilmas-
tonmuutos ja sen ympärillä tehdyt (tai 
tekemättä jätetyt) toimet. Uskomme, 
että ihmisillä, jotka tekevät päätöksiä 
Suomen ilmastotoimista ei ole kun-

nollista käsitystä siitä, kuinka suurta 
nuorten ilmastoahdistus on. On pe-
lottavaa katsoa avuttomana vierestä, 
kun omaa tulevaisuuden maailmaa 
ja mahdollisuuksia tuhotaan. Oikeus 
omaan tulevaisuuteen ja siihen vai-
kuttamiseen on ihmisoikeus ja se ei 
nuorten kohdalla toteudu.    

Lapsiasiavaltuutetun tapaaminen 
oli mahtava kokemus ja on hienoa, 
että meille järjestyi siihen mahdolli-
suus. Oli vapauttavaa kertoa ajatuk-
sistaan ihmiselle, jolla on paljon tie-
tämystä, kokemusta sekä sananvaltaa 
piireissä, joissa päätöksiä tehdään ja 
joka vaikutti ymmärtävän, mistä pu-
huimme. Toivottavasti meidän aja-
tuksemme päätyvät päättäjille asti ja 
voivat herätellä ihmisiä siihen, mitä 
nuoret oikeasti tarvitsevat. Loppujen 
lopuksi kukaan muu kuin nuoret itse 
eivät voi sitä tietää.
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NUORTEN EROVAIKUTTAJARYHMÄ
tapasi  
lapsiasiavaltuutettu  
Elina Pekkarisen  
23.9. Meilahdessa
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1. On kaikissa saduissa paha, mutta oikeasti ei aina.
2. Joskus eron yhteydessä täytyy ...
3. Jos vanhemmallasi on toinenkin lapsi, sinulla on ...
4. Oma perhe on ...
5. Jokainen perhe on ...
6. Jos luet tätä, vanhemmillesi on ehkä sattunut ...
7. Joskus pahaan mieleen auttaa lämmin ...
8. Tunne, joka vanhempien erosta voi seurata.

Oikeat vastaukset löydät sivun alalaidasta.

Lasten nurkka

Väritä kuva, jonka jälkeen 
voit kirjoittaa puhekuplaan, 
mikä asia piristää sinua 
myös pahoina päivinä.

Värityskuva

Sanaristikko

1. äitipuoli    2. muuttaa    3. sisarus    4. paras    5. erilainen    6. ero    7. halaus    8. pelko
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Annika on reipas 7-vuotias, joka on 
juuri aloittanut ensimmäisen luo-
kan. Hänen vanhempansa erosivat 
kesän alussa ja muuttivat erilleen. 

Tuntuu se kyllä Annikasta vieläkin vähän ou-
dolta vaihtaa kotia viikoittain, mutta siihenkin 
tottuu kyllä ajan kanssa, niin Annika ajattelee. 
Muutama päivä sitten hän kävi äitinsä kanssa 
kaupoilla hankkimassa lisää koulutarvikkeita, 
koska kynät ja kumit kuluvat yllättävän nopeas-
ti. Kauppareissulla äiti mainitsi siitä, että isä tu-
lisi keskiviikkona poikkeuksellisesti hakemaan 
jo hieman aikaisemmin luokseen, koska hän 
halusi Annikan tapaavan uuden naisystävänsä. 
Annika ei tiennyt miten näihin uutisiin pitäisi 
suhtautua. 

Tiistaina koulun jälkeen, päivää ennen sovit-
tua tapaamista, Annika menee ystävänsä Jaakon 
luokse. Jaakko on Annikan läheinen ystävä, ja 
Annika usein puhuu Jaakon kanssa mieltään 
painavista asioista. Jaakko on suuri Disney 
prinsessa -fani ja tänään vuorossa on Tuhkimon 
katsominen. Edellisviikolla he katsoivat Lumi-
kin, joka on Jaakon henkilökohtainen suosikki. 
Annika kertoi jo aiemmin seuraavan päivän 
tapaamisesta isän uuden naisystävän kanssa, 
mutta Jaakko nostaa aiheen esiin uudestaan 
puolessa välissä elokuvaa. “Mitä jos sun uus 
äitipuolikin on tollanen?” Jaakko kysyy mietis-
kelevä ilme kasvoillaan. “Äitipuoli?” Annika 
toistaa hämmentyneenä. “No se sun iskän uus 
tyttöystävä” Jaakko selittää. “Aaa”, Annika 
vastaa ymmärtäessään ketä Jaakko tarkoittaa. 
“Hetkinen...mitä jos se on?” Annika kysyy nyt 
huolestuneena. “Niin no, ehkä se ei ookkaan, 
eihän me vielä sitä voida tietää”, Jaakko toteaa 
kohauttaen olkapäitään. He jatkavat sen jälkeen 
elokuvan katsomista hiljaisuudessa. 

Niinpä keskiviikko vihdoin koittaa ja Annika 
odottaa isäänsä ulko-ovella. Kello näyttää viittä 
vaille neljää. Annikan isän, Antin, sininen auto 
ilmestyy nurkan takaa ja se pysähtyy hänen 
eteensä. Annika hyppää kyytiin ja laittaa tur-
vavyön kiinni. Hän asettaa molemmat kädet 
syliinsä ja tuntee jännityksen aiheuttamat per-
hoset vatsassaan. He ajavat noin 15 minuuttia, 
kunnes saapuvat 
räikeän punai-
sen talon eteen. 
“Täällä ollaan”, 
Isä sanoo ja avaa 
auton oven. An-
nika vetää syvään 
henkeä ja avaa 
itsekin oven. He 
kävelevät ovelle ja 
isä soittaa ovikel-
loa.

Annikaa hieman 
vanhempi tyttö 
avaa oven. “Moi!” 
hän tervehtii 
hymyillen. Tytön 
takaa ilmestyy isän ikäisen näköinen nainen. 
“Ihanaa, te oottekin jo täällä”, hän sanoo. Isä 
halaa naista ja kääntyy sitten Annikan puoleen. 
“Annika, tässä on Mari”, isä sanoo osoittaen 
naista, “ja tämä on Pihla”, isä jatkaa suunnaten 
katseensa oven avanneeseen tyttöön. Annika 
ujosti tervehtii molempia. Kun he astuvat sisälle 
eteiseen, Annikan nenä täyttyy tuoreen pullan 
tuoksusta. “Leivoin hieman pullaa tässä töiden 
jälkeen odotellessani”, Mari selittää hymyillen. 
“Ne ovat vielä kyllä vähän kuumia, joten odo-
tetaan hetki ennen kun aletaan syömään”, Mari 
toteaa. “Annika, mä voin näyttää sulle mun huo-
neen!” Pihla jatkaa äitinsä jälkeen, ja Annika 

Satu Annikasta ja Pihlasta
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nyökkää suunnaten askeleensa Pihlan perään.

Pihlan huone sijaitsee olohuoneen vieressä ja 
sen ovi on koristeltu tarroilla. Monilla kymme-
nillä tarroilla, joiden seasta löytyy supersanka-
reita, yksisarvisia, nallekarhuja, kilpa-autoja ja 
vaikka mitä muuta. Oven takaa paljastuu kaaos. 
Vaatteita ympäriinsä ja leluja pitkin poikin lat-

tiaa. “Hups, unoh-
din siivota huonee-
ni tänään”, Pihla 
sanoo katse käänty-
neenä lattialla loju-
viin alusvaatteisiin. 
“Pikku hetki”, hän 
sanoo Annikalle 
ja sulkee huoneen 
oven jättäen Anni-
kan seisomaan sen 
toiselle puolelle. 
Muutaman minuu-
tin päästä huoneen 
ovi kuitenkin taas 
avautuu ja Pihlan 
pää putkahtaa esiin 
ovenraosta. “Noin, 

nyt pitäisi näyttää paremmalta”, naurahtaa Pih-
la. Annika astuu huoneeseen ja antaa silmiensä 
tutkia sitä. Huone ei näytä enää niin sotkuiselta 
kuin se äsken näytti, minkä takia hän huomaa 
hahmoja matossa ja yllättyy. “Tykkäätkö sä Dis-
ney prinsessoista?” Annika kysyy. “Aa joo, oon 
ollu suuri fani pienestä pitäen!” Pihla vastaa. 
“Vau, mun kaveri Jaakkokin tykkää niistä tosi 
paljon, katotaan aina joku niistä leffoista, kun 
käyn siellä”, Annika jatkaa. “Uu mäkin haluun 
kattoa niitä teidän kanssa!” Pihla huudahtaa 
innostuneena. “Jos se siis sopii…”, hän lisää 
hetken kuluttua vähän hiljempaa. “Joo tottakai, 
Jaakko haluu aina uusia kavereita mukaan, mitä 

enemmän meitä on, sen hauskempaa!” Anni-
ka vastaa. Pihla ja Annika sopivat tapaamisen 
seuraavalle viikolle ja Annika lupaa lähettää 
Pihlalle Jaakon osoitteen. 

Mari kutsuu syömään pullaa ja tytöt palaa-
vat keittiöön. “Mmm, tää on niin hyvää!” Pihla 
sanoo suu täynnä pullaa. Annika vain nyökyttää 
mukana, hänelläkin suu täynnä pullaa. “Kiva 
kuulla, että maistuu”, Mari naurahtaa. “Tää tun-
tuu hassulta”, Pihla yhtäkkiä lisää. “Ai mikä?” 
Annika kysyy. “No siitä on niin kauan kun mun 
perheeseen on kuulunut muita kun vaan mä ja 
äiti, niin tää tuntuu hassulta” Pihla selittää. “Ai 
mitä?” Annika kysyy taas, mutta kulmat hieman 
kurtussa tällä kertaa. “Entä sun iskä?” Annika 
jatkaa. “Iskä ja äiti erosi kun olin viis, niin en 
oo enää sen jälkeen oikein nähny iskää kauhe-
asti, kun se muutti Tanskaan” Pihla jatkaa seli-
tystään. “Aa”, Annika vastaa mietteliäänä. Hän 
ei ollut tajunnut, että kaikilla voi olla erilainen 
tilanne vanhempien eron suhteen. Kaikki eivät 
välttämättä elä samanlaista viikko-viikko-sys-
teemiä kuin hän. “Mutta on tää kyllä kivaa saa-
da taas uusia perheenjäseniä!” Pihla lopettaa 
selityksensä kuitenkin hymyssä suin. 

Parin tunnin päästä on jo aika lähteä kotiin. 
Annika ja Antti hyvästelevät Pihlan ja Marin 
ulko-ovella ja suuntaavat autolle. He istuu-
tuvat ja laittavat turvavyöt kiinni. “No, mitä 
tykkäsit?” Antti kysyy katsoen Annikaa. “Hmm, 
molemmat oli tosi mukavia ja sovittiin jo Pihlan 
kanssa leffapäivä Jaakon luona!” Annika vastaa 
iloisesti. “Sepä kiva kuulla”, Antti hymähtää. 
“Ja Marin pullat oli kyllä myös tosi hyviä…”, 
Annika lisää. Antti naurahtaa ja nyökkää kään-
täen katseensa rattiin. Hän käynnistää auton ja 
matka kohti kotia voi alkaa.

Satu Annikasta ja Pihlasta
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YHDISTYKSISSÄ TAPAHTUU
ESPOO 
Matinkylän olohuone on tauolla koron-
arajoitusten vuoksi. Lisätietoja: Paula 
Bruce-Haatainen /Perhetyöntekijä, pari-
suhdetyö, puh. 040 503 7622.
HELSINGIN OLOHUONEET
Helsingin Jätkäsaaren olohuone täysin 
yksin lastaan kasvattaville vanhemmille
kokoontuu Hyvän toivon kappelissa, 
Länsisatamankatu 26-28. Lisätietoja 
Pienperheydhistys Riikka Koola riikka.
koola@pienperhe.fi, 040 640 3756.
Oulunkylän olohuoneen 
Helsingin Oulunkylän olohuone ko-
koontuu syksyllä 2021 parittomien 
viikkojen tiistaisin klo 17-19. Paikkana 
Oulunkylän kirkko, takkahuone, os. 
Teinintie 10. Tarjolla kevyttä iltapalaa, 
yhdessäoloa ja keskustelua. Lastenhoito 
järjestetty. Lisätietoja olkkarin vetäjältä: 
diakoni Terhi Lahdensalo, terhi.lahden-
salo@evl.fi
tai 050 534 5405.
Helsingin olohuone monikulttuurisille 
yhden vanhemman perheille kokoontuu 
8.9., 13.10., 10.11. ja 8.12. klo 17.30-
19.30. Olkkarissa vanhemmat saavat 
rauhallisen jutteluhetken ja lapset leik-
kivät hoitajien kanssa. Tarjolla välipalaa. 
Olkkarissa voi olla vierailevia asiantun-
tijoita - kysy tarkemmasta ohjelmasta! 
Olkkari pyritään toteuttamaan kasvok-
kain, koronarajoitukset huomioiden. 
Pyydä osoite ja lisätietoa ohjelmasta 
Kaapatut Lapset ry:n suunnittelija Hilla-
marialta: 0458553055 tai suunnittelija@
kaapatutlapset.fi.
Helsingin yhden vanhemman sateen-
kaariperheiden tapaamiset
ovat tällä hetkellä tauolla koronatilan-
teen vuoksi. Facebookista löytyy kuiten-
kin ryhmä Yhden vanhemman sateen-
kaariperheet, johon liittymällä pääsee 
mukaan toimintaan sekä tutustumaan 
muihin yhden vanhemman sateenkaari-
perheisiin. Tervetuloa mukaan! 
HUITTINEN
Huittisten olohuone yhden vanhemman 
perheille
Tapaamme Jokirannan toimintakeskuk-
sessa, Pajatie 7, Huittinen. 
Vuonna 2022: 17.1., 14.2., 14.3., 11.4. 
ja 16.5 klo 18-20. Tule sinäkin mukaan, 
sillä yhdessä et ole yksin!
Lisätiedot: YVPL:n aluekoordinaattori 
Teija Hallbäck-Vainikka 040- 541 5294 
ja Huittisten yhteyshenkilö Kirsi p. 040-
500 1845. 
HYVINKÄÄ
Tapaamisia ei tällä hetkellä järjestetä. 
Mikäli sinä olisit kiinnostunut aloit-
tamaan tapaamisten järjestämisen tai 
kaipaat muuten tukea tilanteeseesi voit 
kysyä liitosta www.yvpl.fi.
IISALMI
Iisalmen Yhden vanhemman perheiden 
vertaistukiryhmä on tarkoitettu lähi-
vanhemmille yhdessä lasten kanssa. 
Kokoontumiset ovat toiminnallisia ja 
niissä jaetaan ajatuksia ja kokemuksia. 
Ryhmään voit tulla ilman erillistä ilmoit-
tautumista. Lisätietoa: Laura Kumpulai-
nen,  laura.kumpulainen@ylasavonensi-
jaturvakoti.fi. Yhteistyössä: Iisalmen srk 
ja Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys.
ILMAJOKI
Ilmajoen yksin- ja yhteishuoltajien 
olohuone Aurinkoisessa on nyt tauolla. 
Lisätietoja: MLL, johanna.siltakorpi@
gmail.com ja diakoniatyö, leena.martik-
kala@evl.fi.
JANAKKALA
Janakkalan seurakunnan yhden van-
hemman perheiden vertaisryhmä 
Janakkalan seurakunnan järjestämän Yh-
den vanhemman perheiden ryhmän 

joulukuun ja kevätkauden kokoontumi-
set klo 17.30-19.30 13.12.2021, 2022: 
10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. ja 6.6. Turen-
gin seurakuntakeskuksessa, Juttilantie 2
Katso tarkemmat tiedot http://www.ja-
nakkalanseurakunta.fi/lapset. Lisätietoja 
perhetyönohjaaja Tiina Alakoskelta p. 
044 7656971. 
JOENSUU
Pohjois-Karjalan Yhden Vanhemman 
Perheet ry Pj. Kirsi Vento.
Yhteystiedot: peekoonyvp@gmail.com, 
puh. 040 816 7138. Odotatko lasta 
yksin? P-Karjalan Yhden Vanhemman 
Perheet ry:n yksinodottavien äitien tuki-
henkilö tarjoaa vertaistukea ja apua pu-
helimitse ja sähköpostitse. Ota rohkeasti 
yhteyttä, älä jää yksin: puh. 040 816 
7138 tai yksinodottavat@gmail.com.
JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän olkkari eronneille vanhem-
mille. Paikka: Keski-Suomen Ensi- ja 
Turvakoti, Liitukuja 2. Järj. Keski-Suo-
men Ensi- ja turvakoti ry.
JÄRVENPÄÄ
Järvenpään olohuone 
Odotatko yksin lastasi? Oletko alusta 
alkaen ollut perheesi ainoa vanhempi? 
Järvenpään totaaliyksinhuoltajien äiti-
kahvila on tällä hetkellä tauolla. Lisä-
tietoja: Kirsi Örn puh. 040 315 2101 tai 
kirsi.orn@jarvenpaa.fi.  
KAJAANI
Kainuun Yksin-ja yhteishuoltajat ry
Kainuun yksin- ja yhteishuoltajat ry Pj. 
Katja Talvi, kainuunyht(at)gmail.com, 
puhelin: 050 302 3001. Jäsenrekisterin 
hoitaja: Tiina Heinonen, jasenrekisteri.
kainuunyht(at)gmail.com. Yhdistyksen 
nettisivut:  http://kainuunyht.yhdistys-
avain.fi. Yhdistyksen facebook-sivut:  
www.facebook.com/kainuunyht. 
Yhdistyksen olohuoneet ja vertaisryh-
mätapahtumat pääasiassa Teppanakes-
kuksessa, Ilmarintie 6. Katso tapahtumat 
yhdistyksen facebook-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. Johanna Kalliomäki, puh. 046 
5261 734. Jäsenrekisteri merilapiny-
vp(at)gmail.com. Kemissä aloitetaan he-
ti kun uusi paikka avautuu. Tiedustelut 
Seija Lamminpäältä.
Keminmaan Olohuonetapaamiset 
Keminmaan seurakunnan kerhotilat, 
olkkari joka kuukauden viimeinen 
torstai alkaen elokuu 2021 klo 17:30-
19:30. Lisätietoja Seija Lamminpää 040 
846 5093.
Torniossa Perheidentalolla
olkkari  17.11 klo 17:30-19:30 ja pikku-
joulut 11.12.2021 klo 15-18.
Pohjoisen Yhden Vanhemman Perheet 
ry Lisätietoja pj Pia Salmela, pyvpry@
gmail.com
KEMIJÄRVI 
Kemijärven yhden vanhemman perhei-
den vertaiskahvila kokoontuu Puuha-
pirtillä, Luusuantie 17, 8.12.2021 klo 
17-19. Kysy lisää Markku Iso-Heiko, 
040 754 0026. Olet sitten yksin- tai 
yhteishuoltaja, tule olkkariin, kun haluat 
jutella samanmielisten ihmisten kanssa. 
Kahvitarjoilu ja lapsille tarvittaessa 
muuta tekemistä.
KERAVA
Keravan olohuone kokoontuu paritto-

mien viikkojen torstai-iltoina Keravan 
Me-talolla, os. Paasikivenkatu 12. Si-
säänkäynti kirjaston ovista, hissillä ylös. 
Olkkarilla on kiertävä vetäjä.
KOKKOLA
Kannatko vanhemmuuden yksin, vailla 
tukea toisesta vanhemmasta?
Haluatko jakaa vanhemmuuden iloja ja 
suruja muiden vanhempien kanssa?
Kokkolan Olkkari on vanhemmille 
tarkoitettu hyvänmielen kokoontumis-
paikka.
Olkkarissa tutustutaan ja jaetaan ko-
kemuksia muiden vanhempien kanssa. 
Osallistuminen on ilmaista. Tutustutaan, 
jutellaan ja kahvitellaan! Tervetuloa!
Kokkolan Olkkari, Yhteisöklubi Silta, 
Rantakatu 6, Kokkola.
Halutessasi voit kysyä lisätietoja:  kok-
kolanolkkari@gmail.com.
Tapaamisia järjestetään sunnuntaisin 
kerran kuukaudessa. Joulukuussa 
kuukauden eka sunnuntai. Seuraavat 
tapaamiset ilmoitetaan Olkkari Kokkola 
-sivulla Facebookissa.
KOTKA
Tauolla. Lisätietoja: marintiina@gmail.
com.
KUOPIO
Kuopion Seudun Yhden Vanhemman 
Perheet ry
Yhteyshenkilö: ksyvp.pj@gmail.com
Facebook: Kuopion-Seudun-Yhden-Van-
hemman-Perheet-ry . Ilmoitamme 
tapahtumista ja ajankohtaisista asioista 
facebook -sivuillamme, käy tykkäämäs-
sä niin pysyt ajan tasalla!
Kuopion Seudun Yhden Vanhemman 
Perheet ry:n olkkari Lisätietoa: ksyvp.
pj@gmail.com ja Facebook: Kuopion 
Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry. 
Kuopion Ero-isät-erossa -ryhmä on 
niin eronneille, eroa pohtiville, lähi- tai 
etävanhemmille sekä leskille tarkoitettu 
miesten vertaistukiryhmä. Ryhmä on 
kaikille avoin. Isyys ei ole edellytys, 
eli kaikki eroa työstävät miehet ovat 
tervetulleita. Ero-isät-erossa tapaamiset 
Teamsissa kuukausittain. Järjestämme 
etätapaamisia tai sinun on mahdollista 
tavata vapaaehtoista erotukihenkilöä, 
joka auttaa eron käsittelyssä. Syksyn 
tapaamispäivät Kuopiossa 15.9., 6.10., 
10.11. ja 15.12.2021 klo 18-20. Ota 
yhteyttä: Marjo Meriranta, 0400 441 
708 / marjo.meriranta@yvpl.fi.
Kuopio/Pohjois-Savon alue Puhu erosta 
tukihenkilön kanssa
Erotukihenkilö on koulutettu vapaaeh-
toinen, joka kuuntelee ja on vertaistuke-
na erotilanteen tuomassa muuttuneessa 
elämäntilanteessa. Hänen kanssaan voi 
jutella omista tunteista ja ajatuksista 
kahden kesken. Tukihenkilön voi saada 
toimintaa ohjaavan koordinaattorin 
kautta ja tukihenkilösuhde aloitetaan ai-
na yhteistyössä hänen kanssaan. Lisätie-
dot ja yhteydenotot: Mari 044 3697214 
/ mari.hietapelto@kuopionensikoti.fi tai 
Marjo 0400 441708 / marjo.meriranta@
yvpl.fi.
KUUSAMO
Kuusamon Yhden vanhemman perhei-
den olohuone, MLL:n Perhepesän tilat, 
Kumppanuustalo Nuotta, Apajatie 1 ra-
kennus 3, Kuusamo. Yhteistyössä Yhden 
Vanhemman Perheiden Liitto ry ja MLL 
Pohjois-Pohjanmaan Perhepesä Kuusa-
mo. Kysy lisää Laura Nordman, 044 528 
5203. Ajat näkyvät MLL PerhePesä Kuu-
samo Facebookissa ja Instagramissa.
LAHTI
Lahden Seudun Yhden Vanhemman Per-
heet ry, Pj. Susanna Merisalo, 040 172 
1630, puheenjohtaja.lahdenseuduny-
vp@gmail.com. Varapj.: Sari Heinonen 
040 544 2358. Yhdistyksen sähköposti: 
lahdenseudunyvp@gmail.com.

Lisätietoa löytyy Facebookista: Lahden 
Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry.
Olohuone kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden ensimmäisenä torstaina ja 
vuoden 2021 viimeinen tapaaminen on 
2.12.2021 klo 17:30-19:30. 
Huom! Uusi kokoontumispaikka: Perhe-
tilkku, Mariankatu 10, 15110 Lahti.
LAITILA 
Laitilan olohuone
Lisätietoja: Laitilan yhteyshenkilöltä 
Erikalta puh. 040 537 9121.
LAPPEENRANTA
Lappeenrannan yhden vanhemman 
perheiden olkkari Lisätietoa: Facebook 
/ Yhden Vanhemman Perheiden Olkkari 
Lappeenranta tai  marjo.meriranta@
yvpl.fi / 0400 441 708.
LOHJA
Lohjan Seudun Yksin- ja Yhteishuoltajat 
ry  
Pj. Piia Karppinen piia.karppinen@elisa-
net.fi, 040 526 5972. Jäsenasiat: elinak.
spring@gmail.com.
Lohjan olohuone Olohuonekokoon-
tumiset ovat tauolla koronan vuoksi. 
Päivitämme tietoja kun tilanne sallii taas 
kokoontumiset.
MÄNTSÄLÄ
Mäntsälän yhden vanhemman perhei-
den olohuone. Olohuone on tauolla ko-
ronarajoitusten vuoksi. Lisätietoja: Tuuli 
Särkijärvi, tuuli.sarkijarvi@gmail.com.
NUMMELA
Nummelan olohuone.  
Kysy liitosta  040 541 5294  tai teija.
hallback-vainikka@yvpl.fi.
OULU
Oulun Seudun Yhden Vanhemman Per-
heet ry, www.osyvp.fi
Yhteydenotot s-postilla oulunseuduny-
vp@gmail.com tai  oulunseudunyvp.
pj@gmail.com
Olohone toiminta, ennakkoon ilmoit-
tautuminen viimeistään edellisenä päi-
vänä oulunseudunyvp@gmail.com.
Yhteistyössä, Tuiran srk, Oetk, Oulun 
kaupunki. 
Vertaistuki-olohuoneet 
Olohuoneissa on lastenhoito järjestetty 
sekä kaikille osallistujille iltapala olo-
huoneen lopussa.
Linnanmaan olohuone
Pyhän luukkaan kappeli, Yliopistokatu 
7, 90570 Oulu. Kerran kuukaudessa, 
torstaisin klo 17.30 - 19.30. 18.11., 
16.12. Jatkuu tammikuussa -22.
Maikkulan olohuone Maikkulan pk 1. 
Jättikivenkatu 5, 90240 Oulu.
Kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 
17.30 - 19.30. 1.12. Itsenäisyyspäivän 
askartelua. Jatkuu tammikuussa -22.
Keskustan olohuone
13.12. klo 17.30.- 19.30. Oetk, Koulu-
katu 20, Oulu. Jatkuu tammikuussa -22.
Marraskuu 27.11.2021 Eden-kylpylä-
päivä josta tiedoitamme myöhemmin.
kotisivuilla  http://www.osyvp.fi/
Vuoden -22 tiedot päivitetään myöhem-
min http://www.osyvp.fi/ sekä Facebook 
osyvp. 
Yhteystiedot 
oulunseudunyvp@gmail.com ja oulun-
seudunyvp.pj@gmail.com
Lakineuvonta erotilanteessa 
14.12. klo 15-19.Oulun pääkirjasto, 
Kaarlenväylä 3, 90100 Oulu. Pääkirjas-
to 2 krs, ryhmätyötilat. Ilmoittautuminen 
ja lisätiedot markku.iso-heiko@yvpl.fi.
Yhteistyössä Osyvp ry ja YVPL.
RAISIO
Raision vertaisryhmä yhden vanhemman 
pikkulapsiperheille
Tule mukaan LapsiArkkiin, yhdenvan-
hemmanperheiden omaan vertaisryh-
mään! Syksyllä kokoonnutaan viimeisen 
kerran 11.12.2021 klo 10-13.

Tervetuloa yhdistysten FB-ryhmiin ja lehden takasivulla mainittuihin verkkoryhmiin!  Live-ryhmät ovat pääsääntöisesti tauolla ja palaavat 
takaisin kun poikkeustila ja kokoontumisrajoitukset ovat ohi. Osa olohuoneista kokoontuu, tarkemmat tiedot jäsenyhdistykseltämme.
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Keväällä 20222 tapaamme 29.1.  26.2.  
26.3.  30.4.  ja 14.5. klo 10-13 Pappilan 
perhetalossa (Kirkkoherrankuja 2). Lisä-
tiedot ja ilmoittautuminen sari.jokinen@
evl.fi
RIIHIMÄKI
Riihimäen seurakunnan yksin- ja yhteis-
huoltajien olkkari on tauolla koronara-
joitusten vuoksi. Muulloin kokoontuu 
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
ROVANIEMI
Rovaniemen Seudun Yksin- ja Yhteis-
huoltajat ry
Pj. Enni Remes,  roinyksinjayhteishuol-
tajat@gmail.com,  041 319 2602.
Rovaniemen yhden vanhemman per-
heiden olohuone kokoontuu MLL:N 
Perhetoimintakeskuksessa, Pirkkakatu 
2, kerran kuussa keskiviikkoisin 12.1., 
16.2., 16.3., 13.4. ja 11.5.2022 klo 17-
19. Lastenhoitoa varten ilmoita tulostasi 
edellisen viikon torstaihin mennessä ja 
lisätietoja Enni Remes: 041 319 2602,  
roinyksinjayhteishuoltajat@gmail.com.
Olohuone eronneille miehille
Kerran kuussa torstaisin 20.1., 17.2., 
24.3., 21.4. ja 19.5.2022 klo 16.30-
18.30, osoite Kansankatu 13 A 28, 
6 krs., Rovaniemi. Käynti sisäpihan 
puolelta. Kokoonnumme rentoutumaan 
sekä keskustelemaan eron jälkeisestä 
vanhemmuudesta. Ota pyyhe, jos haluat 
saunoa, makkaraa, mehua ja kahvia 
on! Toiminta on maksutonta eikä vaadi 
jäsenyyttä. Ilmoittaudu tekstiviestillä, 
sähköpostilla tai soita, 040 754 0026,  
markku.iso-heiko@yvpl.fi, Yhden Van-
hemman Perheiden Liitto.   
SEINÄJOKI
Etelä-Pohjanmaan Yhden Vanhemman 
Perheet ry 
Yhteyshenkilöt/tiedot:
Teija Tervakangas, teija.tervakangas@
gmail.com, 
Johanna Siltakorpi, johanna.siltakorpi@
gmail.com.
Lisätiedot: eepeenyvp@gmail.com.
Facebook ryhmä: https://www.facebook.
com/eepeenyvp/
Yksin- ja yhteishuoltajien olohuone 
Seinäjoella Väinölänkatu 4B, Pohjan 
srk-koti. Kevään 2022 tapaamiset tiistai-
sin 25.1., 22.2., 22.3., 26.4. ja 24.5. klo 
17.30-19.30.  Lastenhoito ja nyyttärit.  
Yhteyshenkilö:  seija.saari@evl.fi tai 050 
570 6273. 
TAMPERE
Tampereen Seudun Yksin- ja yhteishuol-
tajat ry, 
Puheenjohtaja Tiia Huttunen
Varapuheenjohtaja Tuula Lahtinen
Taloudenhoitaja Minna Kautonen  
Sihteeri, jäsenvastaava Marjo Koivuaho 
Yhdistyksen puhelinnumero: 0400 741 
972 iltaisin ja viikonloppuisin.
Yhdistyksen sähköposti: treenyyh@
gmail.com. Yhdistyksen nettisivut: tre-
yh.vuodatus.net. Seuraa tapahtumia 
Facebookissa ja kotisivuilla.
Yhdistyksen syyskokous on 20.11.21 
klo 16.00. Joulukuussa menemme kat-
somaan Sorin Sirkuksen Joulushow Soi-
lua, ajankohta ilm. myöhemmin. Liput 
edullisesti yhdistyksen jäsenille.
Olkkaritapaamiset ovat jälleen käynnis-
tyneet Perheiden talolla ja tammikuun 
olkkari on 16.1.22 klo 14-16. Ilmoit-
tautumiset 12.1. mennessä yhdistyksen 
sähköpostiin. Seuraavat olkkaripäivät 
ovat 20.2. ja 20.3.2022.
Muiden alkuvuoden tapahtumien osalta 
seuraa ilmoituksia tre-yh.vuodatus.net 
ja Facebookissa.
TORNIO (Kts. myös KEMI)
Meri-Lapin Yhden Vanhemman Per-
heet ry
Tornion olohuone kokoontuu Tornion 
Perheiden talolla Putaankatu 2. Lisätie-

toja Seija Lamminpää 040 846 5093. 
Yhteistyössä Tornion Perheiden talon 
kanssa.
TURKU
Turun Seudun Yksinhuoltajat ry s.posti: 
turunyh@gmail.com, puh. 044 358 
8599 (iltaisin), https://turunyhyhdistys.
vuodatus.net tai http://www.turunseudu-
nyksinhuoltajat.com/, pj. Satu Lahtinen,
varapj. Kristiina Forss, jäsenvastaava 
Anu Toivonen. Jäseneksi voit liittyä 
http://www.turunseudunyksinhuoltajat.
com -sivustolla olevan linkin kautta.
Löydät meidät myös Facebookista Turun 
seudun yksinhuoltajayhdistys sekä Ins-
tagramista. 
TUUSULA
Olohuone yhden aikuisen perheille. 
Facebook: Tuusulan yhden vanhemman 
perheen olohuone. Olohuone on kes-
kustelun, vertaistuen ja tiedotuksen ka-
nava (suljettu ryhmä). Lisätietoa: diakoni 
Päivi Hartikainen paivi.h.hartikainen@
evl.fi / 040 636 0424.
UUSIKAUPUNKI
Uudenkaupungin olohuone Kysy lisää 
aluekoordinaattori Teija Hallbäck-Vai-
nikalta puh. 040 541 5284 tai  teija.
hallback-vainikka@yvpl.fi. 
VANTAA
Rekolan seurakunnan yhden vanhem-
man perheet on tauolla.
VARKAUS
Varkauden seudun yksinhuoltajat ry
Seuraa meitä somessa FB @varkauden-
seudunyharit ja IG @varkauden_seu-
dun_yhärit.
Kannattaa liittyä myös jäseneksi, näin 
saat VertaisOlkkari tapaamisten lisäksi 
mahdollisuuden osallistua myös muihin 
meidän tapahtumiin, retkiin ym. toimin-
taan. Tulossa myös erityisesti vanhem-
mille ja teineille erikseen suunniteltua 
toimintaa. Jäseneksi voit liittyä ottamalla 
yhteyttä varkaudenseudunyharit@gmail.
com, liitä yhteystietojen lisäksi mukaan 
myös lasten iät ja perheenne mahdolli-
set allergiat, tulevia tapaamisia ja retkiä 
ajatellen. Lisätietoja 046 887 2790. 
Tervetuloa mukaan!
Varkauden olkkari kokoontuu Varka-
uden Perheentalolla (Kauppakatu 32) 
20.11 ja 18.12.2021 klo 11–14. Lisä-
tietoja: Heidi Viljanen 046 887 2790, 
Marjo Meriranta 0400 441 708 tai
varkaudenseudunyharit@gmail.com.
Yhäreiden Olohuone -ryhmä on kaikille 
Varkauden seudun Yksinhuoltajille 
suunnattu vertaisryhmä, johon voin tulla 
yksin tai lapsen/lasten kanssa.

MUUT YHDISTYKSET
Hyvä Erovanhemmuus ry
Pj. Ari-Martti 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, järjestösihteeri Torsti Hentti-
nen 050 3392 421, toimisto@kaapatut-
lapset.fi. Toimistomme sijaitsee osoit-
teessa: 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. Mari-
ka Ranta puh. 040 709 4956, totaaliy-
harit@gmail.com. Kts. myös yhdistyksen 
kotisivut:  https://totaaliyharit.com/, 
puh. 040 1488 592. Jäsenmaksu on 20 
e/vuosi ja 15 e, jos kuulut johonkin toi-
seen YVPL:n jäsenjärjestöön, kannatus-
jäsenmaksu on 25 e/vuosi. Maksun voi 

suorittaa tilille Danske Bank FI22 8146 
9710 1687 08, liitäthän yhteystietosi 
mukaan ja saat Muuttuva Perhe-lehden. 
Katsothan tarkemmat tapaamisajankoh-
dat Totaaliyhärit ry:n kotisivuilta https://
totaaliyharit.com/ tai Facebookista htt-
ps://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.

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 
Elisa Ilmoniemi 050 351 7081 (Tampere 
ja Helsinki)
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 12-14
Fida Hairetdin, puhelin 010 337 7660 
(pääkaupunkiseutu ja Uusimaa)
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. 0400 720 178 
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)

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)
050 326 2032 (Marjut, lapsen kanssa 
yksin alusta lähtien), vain iltaisin

Vantaa 044 504 0305 Jarkko Väre

Venäjänkielinen vertaistukihenkilö

Annika Koshkina  0400 179045

Lastensuojelun asiantuntija
050 408 1576 Eija

Uhkasakkojen uhrit
Neuvonta ja vertaistuki:
Anne Tuomikoski p. 041 430 1640
Lapsen huoltajuus- ja tapaamiskiistat

Kansainvälinen ero
Tukihenkilövastaava, jolta tukihenkilöitä 
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 2021-2022
pj. Susanna Kavonius  
susanna.kavonius@hel.fi
varapj. Riikka Kähkönen
riikka.kahkonen@gmail.com
Jäsenet:
Karita Vähä-Karvia  
Tarja Mäkelä  
Tiia Huttunen  
Satu Pylvänäinen  
Satu Lahtinen  
Marita Marttanen  
Marjo Koivuaho  
Susanna Reijonen
Varajäsenet:
Virpi Järvenpää
Mirja-Liisa Tepsa  
Mia Wynne-Ellis  
Marika Ranta  
Seija Lamminpää  
Johanna Siltakorpi  
Utu Hopiavuori  
Sirja Benamar
 
Jos haluat muutoksia olohuone- ja yh-
distystietoihin sekä jäsentietoihin, ota 
yhteys helja.sairisalo@yvpl.fi
LIITON WWW-SIVUT: www.yvpl.fi
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POSTIMAKSUN

YHDEN VANHEMMAN  

PERHEIDEN LIITTO RY

5001087

00003 VASTAUSLÄHETYS

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

tuva Perhe -lehden jäsenetuna.

  Haluan perustaa asuinalueelleni uuden yhdistyksen tai olohuoneen, lähettäkää 

minulle perustamismateriaali ja ottakaa minuun yhteyttä.

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

  Osoitteeni on muuttunut.

 Muuta:

Nimi: 

Uusi osoite:

Vanha osoite:

Puhelin:

Sähköposti:

PALVELU
KO RT T I



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

.MW80

Tietoa ja tukea vanhemmille syksyllä 2021
Eron jälkeenkin on elämää.  
Muutetaan haasteellinen tilanne 
yhdessä voimavaraksi.

Lakineuvontaa
Oulu, lakineuvontaa vanhempien ero-

tilanteessa kuukausittain. 16.11. ja 14.12. 
kevään päivän ja kellonajan kuulet ilmoit-
tautuessasi. Paikalla, asianajaja Eeva-Leena 
Wendelin tai Jutta Wallén-Leino. Neuvonta 
on maksutonta eikä vaadi jäsenyyttä. Toi-
minta järjestetään yhteistyössä Oulun seu-
dun yhden vanhemman perheet ry. Rajattu 
määrä, Ilmoittaudu: Markku Iso-Heiko,040 
7540026 tai markku.iso-heiko@yvpl.fi. Ou-
lun kaupungin pääkirjastossa 2 krs, Kaarlen-
väylä 3, PL 15, 90100 Oulu, 8 hengen ryh-
mätyötilassa saat vuoronumeron ja opastuk-
sen neuvontaan.

Vanhempien eron ABC-illat
Rovaniemellä kerran kuukaudessa ti klo 

16.30-18.00 MLL:n Perhetoimintakeskukses-
sa, Pirkkakatu 2. Päivämäärän kuulet ilmoit-
tautuessasi. Illassa saa perustiedot lapsen 
huollon, tapaamisten ja elatuksen järjestämi-
sestä vanhempien eron jälkeen. Ilta on tar-
koitettu eronneille tai eroaville vanhemmille, 
heidän lähiverkostolleen sekä niille, jotka 
työssään kohtaavat eroperheitä. Mukana 
Arctica asianajotoimistosta asianajaja Antti 

Hyvönen.
Lastenhoito järjestetään tarvittaessa! Il-

moitathan siis tulostasi etukäteen. Toiminta 
on maksutonta eikä vaadi jäsenyyttä. Ilmoit-
taudu tekstarilla, sähköpostilla tai soita, 040 
754 0026, markku.iso-heiko@yvpl.fi

Vanhemman neuvo vertaisryhmä - auttaa 
vanhemmuudessa eron jälkeen

Ammatillisesti ohjattu ryhmä kokoon-
tuu etäyhteydellä torstaisin klo 14-16   3.2. 
– 31.3. välisenä aikana yhteensä 8 kertaa. 
Ryhmä on maksuton. Ryhmä on suunnattu 
eronneille tai eronpäätöksen tehneille van-
hemmille.

Ryhmässä käsitellään mm. yhteistyövan-
hemmuutta, lapsen selviytymistä erotilan-
teessa sekä perheen arkea eron jälkeen. 
Ryhmä auttaa löytämään käytännön keinoja 
tukea lasta aiempaa paremmin.

Ryhmään osallistuu vain toinen vanhem-
mista. Ryhmään mahtuu 4 - 8 vanhempaa.

Ryhmän aloittamiseen kuuluu alkuhaas-
tattelu, jossa saat tietoa ryhmän sisällöistä ja 
samalla on mahdollisuus kertoa omasta elä-
mäntilanteesta. Osallistuminen alkutapaami-
seen ei vielä velvoita osallistumista ryhmään. 
Toteutetaan yhteistyössä Yhden Vanhemman 
Perheiden Liiton ja Lapin ensi- ja turvakodin 
kanssa. Ilmoittautumiset: Markku Iso-Heiko, 
040 754 0026 tai Marjo Hoisko, 040 750 
7077

Isien ja lasten illat
Mukavaa yhteistä tekemistä kaikille Iseille 

ja lapsille ke 17.11. klo15-18 Pilke-ilta tiede-
keskus Pilkkeessä, Ounasjoentie 6 ja ke 1.12. 
Jouluinen ilta Heppapuistossa, Pirkkakatu 
2, Rovaniemi. Kevään aikataulu tarkentuu 
myöhemmin, kysy ihmeessä!  Yhteistyössä 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin pii-
ri, Pelastakaa Lapset ry, Erityislasten Omaiset 
ELO ry, Yhden Vanhemman Perheiden Liit-
to, Lapin ensi- ja turvakoti ry, Rovaniemen 
Seurakunta, Tiedekeskus Pilke. Toimintaa 
koordinoi Markku: markku.iso-heiko@yvpl.
fi, 0407540026Toiminta on maksutonta eikä 
vaadi jäsenyyttä.

Ruotsinkieliset 
yksinhuoltajavertaisryhmät 

Folkhälsan käynnistää ruotsinkielisiä yh-
den vanhemman perheiden ryhmiä. Toiminta 
alkoi viime vuonna perhekahvilatoiminnalla, 
mutta pandemian alkamisen vuoksi siirryttiin 
Zoomiin.  Siellä voi olla yksin odottajia tai 
vuoroviikkoa noudattavia vanhempia, pien-
ten lasten vanhempia tai teini-ikäisiä jne. 
Ryhmä ei käytä enää sanaa ”ensamståen-
de föräldrar”, vaan muutti sen muotoon: ” 
enastående föräldrar”, mikä  tarkoittaa erin-
omaiset vanhemmat.  Tarkoitus on perustaa 
erilaisten ryhmien virtuaalikyliä Faceboo-
kiin. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Saraan: 044 
7881088. https://folkhalsan.fi/nyheter/2021/
augusti/enastaende-foraldrar/


