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YVPL:n tavoite toteutui
THL:n nimeämä asiantuntijaryhmä on laatinut kuntien sosiaalilautakunnille 

oppaan, jossa on ohjeita lapsenhuoltolain mukaisen selvityksen tekemiseen 
tuomioistuimelle. Sen tarkoituksena on antaa tuomioistuimelle tietoja perheen ti-
lanteesta, lapsen elinolosuhteista ja muista asian ratkaisemiseen vaikuttavista sei-
koista. Vuonna 2020 selvityksiä tehtiin yhteensä 1 181. Eroavia parikuntia, joilla 
on alaikäisiä lapsia, on noin 20 000/v. Vain pieni osa vanhempien välisistä konflik-
teista on niin hankalia, että lapsen asiat ratkaistaan oikeudenkäynnissä.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry esitti, lapsenhuoltolain uudistuksen 
seurantatyöryhmässä tällaisen oppaan laatimista käytäntöjen yhtenäistämiseksi ja 
laadun parantamiseksi.  Liitto piti tärkeänä etenkin lähisuhdeväkivallan arviointia 
sekä lapsen kuulemisen kehittämistä.  Eduskunta hyväksyi lapsenhuoltolain uudis-
tuksen vuonna 2019 ja edellytti, että tuomioistuinkäsittelyä varten laadittavan olo-
suhdeselvityksen tekemiseen annetaan valtakunnallista ohjeistusta ja koulutusta.  
Asiantuntijaryhmä kävi läpi tutkimustietoa sekä selvitti, millaisia kehittämistarpeita 
olosuhdeselvityksissä on Suomessa. YVPL antoi THL:lle kolme lausuntoa sekä osal-
listui kahteen työpajaan.  

”Olosuhdeselvitykset sisältävät monia vaativia kysymyksiä. Osapuolten näke-
mykset täytyy osata huomioida tavalla, joka maksimoi lapsen hyvinvointia. Yksi 
peruspilareista ohjeistusta laatiessa on ollut suositusten luominen parhaaseen 
tutkittuun tietoon perustuen”, kuvaa työryhmän oikeuspsykologian asiantuntija-
na toiminut Tom Pakkanen HUS:sta. Oppaan tavoitteena on myös rakentaa siltaa 
tulevaisuuden palvelurakenteisiin, joissa moniammatillinen yhteistyö olisi nykyistä 
saumattomampaa. Kansainväliset ihmisoikeuselimet toivat esiin ohjeistuksen tar-
peen väkivallan huomioimiseksi osana selvitystyötä.  Selvitystyötä koskevassa op-
paassa annetaan myös ohjeita ja keinoja lapsen osallisuuden vahvistamiseen ja eri 
ikäisten lasten mielipiteen hienovaraiseen selvittämiseen.

Opas on julkaistu tammikuussa 2022 THL:n sivuilla osoitteessa:

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-733-3
THL:n tiedote 25.1.2021, HS

Opas olosuhdeselvityksen laatimiseksi valmistui vuoden vaihteessa



Yhden Vanhemman Perheiden Liit-
to ry pitää tärkeänä sosiaaliturvan 

ja palvelujen uudistamista niin, että 
myös pienituloiset vanhemmat voivat 
valita lapselleen laajat tapaamiset tai 
vuoroasumisen. Lapsi tarvitsee oman 
tilan kummankin vanhempansa luo-
na.  Se on kallis hankinta suurem-
missa keskuksissa, joten vuoroasuvan 
lapsen kulut ovat usein suuremmat 
kuin ei-vuoroasuvan. Tilastojen mu-
kaan juuri suurituloiset vanhemmat 
todennäköisimmin valitsevat lapsen 
vuoroasumisen.  Lapsen vuoroasu-
minen kuitenkin edistäisi kummankin 
vanhemman työllistymistä ja vähen-
täisi niin pienituloisuutta.  Erityisen 
tärkeää laajat tapaamiset tai vuoro-
asuminen olisi erityislapsen vanhem-
mille. 

Vuonna 2019 astui voimaan vuo-
roasumisen mahdollisuus.  Nimi on 
osittain harhaan johtava, sillä lapsella 
on virallinen asuinpaikka jomman-
kumman vanhempansa luona vuoro-
asumisesta huolimatta.  Siellä asuva 
vanhempi vastaa lapsen kaikista äkil-
lisistäkin kuluista lukuun ottamatta 
toisen vanhemman maksamaa elatus-
apua. 

Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto ry pitää tärkeänä uudistuksena 
esitettyä kodin muutostöiden ulotta-
mista myös lapsen etävanhemman 
kotiin. Myös kotipalvelun saaminen 
etävanhemmalle pitää olla mahdol-
lista. Etävanhemman asumistukea 
laskettaessa pitää huomioida kodis-
sa vieraileva/vuoroasuva lapsi. Kou-
lukuljetukset pitää järjestää lapselle 
kummastakin kodista.

Toimeentulotuen lapsen osuudes-
ta vain puolet kuluu lapsen ruokaan 
yms. päivittäiskuluihin, loppuosa on 
kiinteitä kuluja, jotka kummatkin 
vanhemmat maksavat kuukausittain 
oli lapsi heidän luonaan tai ei. Lapsen 
oleskelupaikan vaihtuessa ainoastaan 
päivittäiskulut tulisi jakaa vanhem-
pien kesken. Lapsen osuuden jaka-

minen on nyt johtanut köyhien lapsi-
perheiden talouden heikkenemiseen 
tilanteessa, jossa lainsäädäntö ei edes 
vielä salli toimeentulotuen leikkaa-
mista muuta kuin 20 % tai 40 % sil-
loin, kun henkilö kieltäytyy tarjotusta 
työllistämistoimenpiteestä.  Tällainen 
leikkaus voidaan tehdä vain kahdek-
si kuukaudeksi kerrallaan. Silloinkin 
Kelan kuitenkin pitää arvioida onko 
asiakkaalla ihmisarvoisen mukai-
nen elintaso ja tarvittaessa lisättävä 
toimeentulotukea.  Nykyisen lapsen 
osuuden puolittaminen tarkoittaa 
huomattavasti suurempaan %-osuu-
den leikkaamista ja pysyvästi sekä 
ilman arviota ihmisarvoisesta elinta-
sosta, vaikka henkilön talous olisi va-
jonnut alle köyhyysrajan.

Esitetyn lapsilisän puolittamises-
sa on huomioitava se, että elatus-
apulaskelmassa vähennetään lapsen 
tarpeesta lapsilisä, mikä siirtää lap-
silisästä puolet elatusavun maksajal-
le. Mikäli vanhemmat ovat sopineet 
tai tuomioistuin vahvistanut lapselle 
elatuslaskurin mukaisen elatusavun, 
lapsilisää ei pidä enää jakaa jatkos-
sakaan. 

Kelan toimeentulotuki ei korvaa 
lapsen tapaamismatkoja lähivanhem-
malle lainkaan, vaan vain etävan-
hemmalle.  Näin siitäkin huolimatta, 
että sekä tuomioistuin, että sosiaali-
toimi voivat vahvistaa lapsen tapaa-
misten matkakulut myös lähivanhem-
malle.  2000-luvun alussa tehdyn 
KKO:n päätöksen mukaan lähivan-
hemman jopa oletetaan jakavan suu-
ret matkakulut (esimerkkitapauksessa 
Helsinki-Turku-Helsinki-matkakulut) 
oma-aloitteisesti.  Jos hän ei jaa, hä-
nen voidaan katsoa estävän lapsen 
tapaamisia ja hänet voidaan pakottaa 
maksamaan ne pakkokeinoin. Lapsen 
tapaamiskulut pitää korvata toimeen-
tulotuesta sille vanhemmalla, joka on 
elatusapulaskelmaan merkitty maksa-
jaksi.

Heljä Sairisalo
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Lapsella on lain mukaan 
oikeus osallistua ja tulla 
kuulluksi häntä koskevissa 
asioissa, myös vanhempien 
eron yhteydessä. Mitä 
huomioitavaa on 
erityislapsen kuulemisessa?

Tärkeintä on olla ennakkoluulo-
ton. Ei kannata tehdä etukäteen 

oletuksia. Lasten näkökulmaa ei voi 
tietää, ennen kuin heiltä on kysynyt. 
Vaati tutustumista, että lapset alkoivat 
kertoa ja me aloimme ymmärtää las-
ten todellisia mielipiteitä, totesi Heli 
Ronimus aluksi.

1.Kuuntele
Lapset eivät välttämättä vastaa sii-

hen, mitä heiltä kysytään. Se ei tee 
siitä vähemmän tärkeää. Aikuisen 
tehtävä on kuunnella. Tärkeät asiat 
voivat tulla esiin aivan muussa koh-
dassa kuin lasta haastatellessa.  Ole 
muutama sekunti pidempään hiljaa 
kuin hyvältä tuntuisi.  Vältä yliohjaa-
masta tilannetta.

2.Älä luovuta, vaan anna aikaa
Vaatii aikaa, että lapset paljastavat 

taitonsa. 
Aina ei lasten kanssa onnistu. Se 

on ihan ok.  Lapset ovat anteeksi-
antavaisia aikuisten kömpelyydelle.  
Muista, että virheistäkin oppii. 

3.Huomioi ympäristö
Esteettömyys on paitsi ehdoton 

vaatimus, myös palkitsevaa.  Paitsi 

kynnyksettömyys, myös materiaali-
en esteettömyys ovat tärkeitä. Paikan 
tulee olla lapsesta riippuen rauhalli-
nen ja häiriötön.  Kuulemisessa on 
hyvä olla kaksi työntekijää yhtä ai-
kaa, mikä tarkentaa havaintoja. Myös 
ajankohdalla on merkitystä. (Toim. 
huom.: YVPL:n VeNyvä-nuoret koke-
vat, etteivät lapsen oma koti eikä tun-
tematon viranomaistoimisto ole paras 
paikka, vaan joku muu lapselle tuttu 
leikkipaikka.)

4.Käytä lapsille sopivia välineitä
Asioista keskusteleminen Lelu –

hahmon avulla helpotti keskustelua.
Kuvien käyttö lasten kanssa auttaa.
Jos lapsella on omia puhetta tuke-

via ja korvaavia kommunikaatioväli-
neitä, käytä niitä. 

5. Leikki
Kontaktin saaminen lapseen ta-

pahtuu parhaiten, kun se tapahtuu 
hänen ehdoillaan ja kielellään. Usein 
se tarkoittaa leikkiä.

Oleellista on se, mikä nähdään 
leikkinä.  Heittäytyminen leikkiin 
edellyttää myös sitä, ettei lapsilta aina 
vain odoteta vastauksia juuri tiettyi-
hin aikuisten asettamiin kysymyksiin. 
Aikuisen tulee olla kiinnostunut lap-
sesta ja lapsen asiasta.

Leikkiminen on hauskaa!

Kts. lisää leikistä: Vammaiset lapset 
osaavat leikkiä –entä aikuiset?  Olli, J. 
2017. Vammaiset lapset osaavat leik-
kiä –entä aikuiset? SveojenKiemurat 

4/2017, 22–25.
Leikki vammaisen lapsen osalli-

suuden välineenä (2019) Ronimus. 
Leikkipäivä –sivusto. 

6. Yleistä AAC-menetelmistä
Käytä aina lapsen omia puhetta tu-

kevia ja korvaavia kommunikaatiovä-
lineitä, jos niitä on. Parempi käyttää 
huonosti, kuin olla kokonaan käyttä-
mättä.

Ihminen osaa keskimäärin 100 tu-
kiviittomaa, vaikka ei olisi koskaan 
opiskellut niitä. Viito ne sanat, jotka 
osaat. Käytä viittomia puheen tukena. 

Käytä aina tulkkia, kun sen tar-
ve on, myös puhetulkkia. Asiakkaan 
osallisuuden kannalta on kuitenkin 
oleellista, että työntekijä osaa mene-
telmiä edes hieman. 

Katso lisää AAC-menetelmistä 
vammaispalvelujen käsikirjasta: ht-
tps://thl.fi/fi/web/vammaispalvelu-
jen-kasikirja/ajankohtaista/tapahtu-
mat/kommunikaatio-tyopaja

https://thl.fi/fi/web/vammaispalve-
lujen-kasikirja/asiakasprosessi/tyova-
lineet-ja-menetelmat

7. Rakenne
Lapsista (ja aikuisistakin!) on hel-

pompaa, jos tietää, mitä tulee tapah-
tumaan. Suunnitelma on kaikkien 
lasten kohdalla tärkeä kommunikoin-
titavasta riippumatta.  Ennen tapaa-
mista olisikin hyvä lähettää lapselle 
kirje, jossa on kuvitetusti kerrottu, 
mitä käynnillä tulee tapahtumaan. 
Kirjeessä olisi hyvä olla myös työn-

Heli Ronimus & Martina Nygård:

Vinkkejä erityislapsen kuulemiseen
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Asianajotoimisto 
Forte Oy 

Puijonkatu 19 A, 5. krs,  
70100 Kuopio 

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

www.fortelaw.fi

Haluaisitko  
Muuttuva perhe 

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

Ilmoita nimesi ja osoitteesi:  
julia.vainonen@yvpl.fi

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

tekijän kuva. Tämä auttaa tutustu-
mista. 

Myös sektorikellon käyttäminen 
voi auttaa lasta keskittymään: http://
www.schoolbordportaal.nl/timers.
html

Monilla lapsilla on kotona käy-
tössä timetimer. Tarjolla on myös 
halvempia malleja. Jotkut lapset ei-
vät pidä kellon tikittävästä äänestä, 
Se kannattaakin tarkistaa.

Martina Nygård ja Heli Ronimus 
luennoivat aiheesta: Lapsen kuulemisen 
erityistuki – lapsen kuulemisen 
työkalupakki, YVPL:n webinaarissa 
Huoltokiista ja erityislapsi 1.12.2020. 
Kirjoittajat työskentelivät THL:n VamO-
hankkeessa.

Asianajotoimisto

Terhi ja Pekka Eriksson Ay
Espoon toimipiste:  

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

Helsingin toimipiste:  
Arkadiankatu 16 B 25, 00100 Helsinki

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

etunimi.sukunimi@asianajotoimistoeriksson.fi

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

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

Folkhälsan on käynnistänyt yhden vanhemman perheiden vertaisryhmät.   
Ota yhteyttä: sara.hellsten@folkhalsan.fi

m u u t t u v a  p e r h e 1/2022
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EU-tilastot kertovat karusta 
lähisuhdeväkivaltatilantees-
ta.  Suomessa on toiseksi 
eniten lähisuhdeväkivaltaa.  
Erityisesti sitä on eron yhtey-
dessä.  Kansainvälisten tutki-
musten mukaan naisen riski 
tulla läheisensä surmaamaksi 
on suurimmillaan parisuh-
teen päättyessä. Kuitenkin 
aiheesta vaietaan edelleen.  
Perheen jäsenet – niin tekijä, 
uhri ja lapset – vaikenevat.  
Usein he ovat jopa harjaan-
tuneet tähän. Viranomaisilla 
ei ole oikeutta vaieta. Miten 
aihetta voi/saa lähestyä?

Väkivaltaisesti puolisoaan kohtaan 
käyttäytyvä henkilö voi kont-

rolloida puolisonsa elämää. Kyse ei  
useinkaan olekaan vihan hallinnasta, 
vaan hallitusta kontrolloinnista.  Ero 
konkretisoi kontrollin menetyksen. 
Henkilö usein pyrkii ohjailemaan ja 
kontrolloimaan  myös työntekijää.  
Väkivallan tunnistaminen vaatii am-
mattitaitoa; on opittava tunnistamaan 
merkit väkivallasta, mutta vältettävä 
pikaisia johtopäätöksiä.  Pitää osata 
erottaa riita ja väkivalta.  Väkival-
taan voi tottua niin, ettei sitä kokenut 
osaa enää nimetä sitä väkivallaksi.  

Auta nimeämisessä ja esitä tarken-
tavia kysymyksiä. Kaikki väkivalta ei 
välttämättä vaikuta eron jälkeiseen 
elämään, mutta sitä voi olla vaikea 
tunnistaa.  Väkivallalla on erilaisia 
muotoja: henkinen, fyysinen, talou-
dellinen, seksuaalinen väkivalta.

Lapsen huolto ja tapaamislain 
(2019) mukaan riita tulee ratkaista 
mm. niin, ettei lapsi jatkossa joudu 
kohtaamaan väkivaltaa.  Lastenval-
vojan luona käydyssä neuvottelussa 
olennaista onkin se, onko suhteessa 
ollut väkivaltaa, miten se vaikuttaa 
vanhempien asemaan neuvotella 
tasavertaisesti, kykyyn toimia yhteis-
työssä vanhempina, lähivanhempana 
ja tapaajavanhempana. Keskustelu 
suunnataan siihen, miten väkivalta 
on vaikuttanut ja jatkossa mahdol-
lisesti vaikuttaa lapsen elämään ja 
minkälaisilla sopimuksilla lapsen 
tilanne saataisiin turvattua mahdolli-
simman hyvin. On huomattava, ettei 
neuvottelu ole rikosoikeudenkäynti. 

Väkivallan puheeksi ottaminen
Väkivallasta voi kysyä suoraan 

esimerkiksi huoltomuodosta keskus-
teltaessa.  Voi tuoda esiin sen, että 
mikäli perheessä on ilmennyt väki-
valtaa, päihteiden väärinkäyttöä tai 
mielenterveyteen liittyviä ongelmia, 
yksinhuolto voi olla toimivampi rat-
kaisu. Voi puhua yleisellä tasolla 
ennen kuin siirtyy asiakasperheen 

tilanteeseen, esimerkiksi väkivaltaa 
esiintyy monissa perheissä, väkivalta 
tulee esiin usein eron yhteydessä, vä-
kivalta vaikuttaa vanhemmuuteen ja 
aina myös lapsiin.

Puheeksi ottamisessa huomioitavaa
Uhri ja tekijä kokevat tilanteet 

usein eri tavalla.  Uhrin ja lapsen nä-
kökulmasta väkivalta tai sen uhka on 
läsnä kaiken aikaa, kun taas tekijälle 
väkivalta on yksittäisiä tekoja.  Voi 
olla myös tilanteita, joissa molem-
mat vanhemmat esittävät väitteitä 
väkivallasta. Väkivallasta puhuminen 
on erityisen vaikeaa, kun molemmat 
vanhemmat ovat paikalla yhtä aikaa. 
Voi myös kysyä väkivaltaa kokeneelta 
kokeeko hän voivansa neuvotella ja 
sopia asiasta väkivaltaa harjoittaneen 
kanssa.  Kannattaa varata tarvittaes-
sa uusi aika ja keskustella väkivaltaa 
kokeneen kanssa kahdestaan tai mo-
lempien kanssa erikseen.  Kannattaa 
myös ottaa itselleen työpari. Vanhem-
mat pitää tarvittaessa ohjata poliisin 
luokse ja auttaviin tahoihin. 

Väkivallan kartoittaminen
THL:n sivuilla on Lähisuhdeväki-

vallan suodatin- ja kartoituslomake 
sekä Vakavan parisuhdeväkivallan 
MARAK-riskinarviointilomake, jot-
ka helpottavat kartoitusta.  Voi kysyä 
viimeaikaisesta tilanteesta ja väkival-

Lastenvalvoja ei voi jättää huomiotta, vähätellä tai kieltää

VÄKIVALLAN OLEMASSAOLOSTA
 kertovia tunnusmerkkejä tai vihjeitä

m u u t t u v a  p e r h e  1/2022



lan kestosta: Kuinka kauan tilanne on 
jatkunut? Onko tekoja ollut useita? 
Millaisena käytöksenä väkivalta on 
ilmennyt? Fyysisenä, henkisenä vai 
taloudellisena? Pelkääkö uhri?  Onko 
lapsi ollut tilanteessa? Miten lapsi ko-
kee asian? Onko asiasta tehty ilmoi-
tus poliisille? Onko teoista olemassa 
tuomiota? Onko lähestymiskieltoa?  
Jos on esiintynyt fyysistä väkivaltaa, 
mitä on tapahtunut? Milloin? Jos on 
esiintynyt henkistä väkivaltaa, mil-
laista? Esimerkiksi itsemurhalla uh-
kaaminen, ystävien tai sukulaisten ta-
paamisten rajoittaminen, puhelimen 
ja tietokoneen käytön rajoittaminen 
ja kontrollointi, haukkuminen, ni-
mittely, vähättely, nöyryyttäminen ja 
alistaminen, pelottelu ilmein ja elein, 
erolla uhkaaminen, toisen syyttämi-
nen tilanteesta ja ongelmien vähätte-
ly, perusteeton uhkaaminen eri viran-
omaisilla ja lasten menettämisellä. 

Jos on esiintynyt taloudellista vä-
kivaltaa niin, millaista? Esimerkiksi 
työssäkäynnin tai opiskelun vaikeut-
taminen tai rajoittaminen, toisen 
rahankäytön kontrolloiminen, tär-
keiden taloudellisten päätösten teke-
minen yksin, perheen taloudellisten 
asioiden pimittäminen toiselta, toisen 
rahavarojen käyttö omiin tarkoituk-
siin, elatusmaksujen laiminlyönti kiu-
santekomielessä. 

Voiko lastenvalvoja vahvistaa mitään 
sopimusta?

Jos vanhemmat ovat täysin erimie-
lisiä siitä, onko perheessä ollut vä-
kivaltaa, ja esille on tullut seikkoja/
väitteitä, joilla voisi olla merkitystä 
lapsen edun näkökulmasta, sopimi-
sen edellytyksiä ei todennäköisesti 
ole.  Edellyttääkö tilanne lapsen ta-
paamisten järjestämistä valvottuina/
tuettuina tai valvottujen vaihtojen 
avulla?  Voiko lastenvalvoja vahvistaa 
edes valvottuja tapaamisia?  Onko tar-
peen tehdä mahdollisimman yksityis-
kohtaiset sopimukset, jotta vältytään 
tarpeettomalta kommunikaatiolta ja 
yhteydenotoilta?   Onko syytä ohjata 
osapuolet tukipalvelujen piiriin? Ota 
kantaa väkivaltaan. Väkivalta on aina 

väärin. Kumpaakin vanhempaa pitää 
ohjata sopivan avun piiriin, myös te-
kijää. Neuvonnan tarve korostuu, jos 
väkivalta on jatkuvaa. 

Miten dokumentoida
Merkitykselliset ja selkeästi ta-

pahtuneet asiat pitää dokumentoida.  
Esimerkiksi jos joku asia on vanhem-
man tai jonkun muun sinulle ker-
tomaa, niin pitää kirjata kuka kertoi 
sen, esimerkiksi: tapaajavanhempi on 
käyttäytynyt väkivaltaisesti lasta koh-
taan, lapsi on ollut silminnäkijänä tai 
kuulijana väkivaltatilanteissa. Onko 
toista vanhempaa/lasta kohtaan ole-
massa lähestymiskielto tai onko 
teosta tehty rikosilmoitus tai siitä on 
olemassa tuomio? Nämä mainitaan 
dokumentissa.  Sekin on tärkeää, että 
vanhemmat ovat yhtä mieltä siitä, että 
väkivaltaa on ollut tai että vanhempi 
uhkaa lapsen kaappaamisella.  Entä 
liittyykö eroon toivottomuus, joka voi 
johtaa äärimmäisiin tekoihin? Suorat 
vakavat uhkaukset esimerkiksi tap-
pouhkaukset tulee dokumentoida. 
Jos uhrilla kertoo vammoista, hänet 
ohjataan tarvittaessa terveydenhuol-
lon piiriin, jossa epäillyt vammat to-
detaan.

HS

Lähteet:
Asianajaja Sanna Kaitue luennoi aiheesta 
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n 
Huoltokiista, väkivalta ja lapsikaappaus 
-seminaarissa 1.11.2019, SOSTE, Helsinki

Karhuvaara, Marjatta; Kaitue, Sanna; 
Ruuhilahti, Susanna Lastenvalvojan 
työväline: Lähisuhdeväkivallan 
kartoittamiseksi ja siihen puuttumiseksi. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013.

October, Marjatta, Tervo, Jaana (toim.) 
Opas lapsenhuoltolain mukaisen 
sosiaalilautakunnan selvityksen laatimiseksi: 
Asiantuntijaryhmän suositus, THL 2021, 
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-733-3

7

"Olen Kätlin Ristolai-
nen, perheeseeni 

kuuluu kaksi lasta ja puoli-
so. Ammatiltani olen kirjan-
pitäjä ja olen aloittanut töitä 
YVPL, Julia Vainosen sijaise-
na 22.11.2022 asti. Kaikki on 
mennyt uudessa työnkuvassa 
paremmin kuin hyvin. Olen 
jo reilussa kuukaudessa löy-
tänyt itsestäni uusia puolia ja 
sellaisia toimintatapoja on il-
mennyt, joita en edes tiennyt 
omistavani. Hoidan samoja 
asioita, kun Julia, minun työ-
tehtävät ovat esim. laskujen 
käsittely, palkkailmoitusten 
laatiminen, sairauspoissaolo-
jen päivittäminen ja tiedos-
tojen lähettäminen tilitoimis-
toon. Lisäksi Muuttuva Perhe 
-lehden rekisterin päivitys, 
Liiton kotisivujen päivittämi-
nen ja muut toimistotehtä-
vät.  Minut  tavoittaa katlin.
ristolainen@yvpl.fi, 040 186 
3420."

Kätlin aloitti  
sijaisena YVPLssa

m u u t t u v a  p e r h e 1/2022
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Uusi liitohallituksen varajäsen, 
Virpi Järvenpää,  millainen 
yhden vanhemman perhe 
sinulla on?

Olemme 15-vuotiaan tyttäreni 
Moonan kanssa olleet kaksin lähes 
koko hänen elämänsä, sillä Moonan 
isä ei sopeutunut perhe-elämään. 

Tilannetta ei myöskään helpottanut 
isän uhkaamiset viedä lapsi kotimaa-
hansa sukulaisten luo pitkille lomille 
ilman äitiään. Suunnitelmissa isällä 
oli myös tyttären koulunkäynti koti-
maassaan vieraan kulttuurin keskellä.  

Eron jälkeen isän ja tyttären tapaa-
miset eivät ole onnistuneet ja tilanne 
on johtanut siihen, etteivät tapaami-

set ja yhteydenpito heidän välillään 
toimi. Ei myöskään yhteishuoltajuus 
minun ja tytön isän välillä toimi. Oi-
keuskäsittelyjä en ole lapsen asioiden 
vuoksi käynyt, vaan olen yrittänyt 
sopia ja järjestää asiat suurempia on-
gelmia välttäen. Vielä olisi muutama 
vuosi edessä ennen lapsen täysi-ikäi-
syyttä. 

Pienet lapsen lapseni sulostuttavat arkeani ja saavat
sukkapuikot kilisemään

Virpi Järvenpää: 

”Kaappausuhka pitäisi tunnistaa ajoissa ja tietää, miten toimia tällaisessa tilanteessa.” tiivistää Virpi Järvenpää Kaapatut Lapset ry:sta.

T I U H E M P A A N T A H T I I N
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Mikä ilahduttaa lapsissasi 
eniten?

Moonan lisäksi minulla on viisi 
aikuista lasta edellisestä liitosta. He 
kaikki ovat kouluttautuneet ja löy-
täneet paikkansa maailmalla, mistä 
äitinä voi olla kiitollinen.  Lapsenlap-
sia minulla on kolme: Panu 5 vuotta, 
Peppi 1 vuosi 8 kuukautta ja Hilda 
5 kuukautta. Panu asuu perheensä 
kanssa ulkomailla, mutta pienimmät 
muruset sulostuttavat mamman arkea 
lähes päivittäin. Heidän kasvuaan ja 
kehitystään on ilo seurata, ja apukä-
sinä olen heidän perheilleen mielel-
läni.

Mistä saat voimaa, mistä 
haaveilet?

Olemme Moonan kanssa olleet 
Kaapatut Lapset ry:n toiminnassa 
mukana siitä hetkestä asti, kun itse 
hain neuvoja välttääkseni mahdol-
lisen lapsikaappauksen.  Positiiviset 
kokemukseni avunsaajana sekä yh-
distyksen monipuoliset koulutukset 
ovat ohjanneet kiinnostustani toimia 
vapaaehtoisena, auttamassa mui-
ta vanhempia hädän hetkellä. Tällä 
hetkellä toimin yhdistyksemme vara-
puheenjohtajana. Voimaantumis- ja 
koulutusviikonlopuissa kuljemme 
aina Moonan kanssa yhdessä, Moo-
nan osallistuessa muun muassa Ve-
nyvä-hankkeen järjestämään nuorten 
toimintaan. Näin saamme molemmat 
vertaistukea tapaamisissamme. 

Moonan ollessa pieni jouduin 
opiskelemaan itselleni ammatin. 
Nuorempana jaksoin touhuta lapsen 
kanssa, tehdä töitä, työharjoitteluja 
ja opintoja yhtä aikaa, mutta valmis-
tuin kuin valmistuinkin geronomiksi, 
yksinhuoltajana ollessani. Nyt ty-
tön viihtyessä omien harrastustensa 
parissa on minulla ollut mahdolli-
suus jatkaa vanhustyön opintojani. 
YAMK-tutkintoni on opinnäytetyötä 
vaille valmis, ja toivon löytäväni it-
sestäni intoa saattaa opinnot päätök-
seen. 

Aloitin uuden, koulutustani vas-
taavan työn joulukuussa. Työuraa 
minulla 60-vuotta täyttäneellä on 

vielä muutama vuosi jäljellä. Moo-
na nauraa, että vauvauutisten myötä 
äidin sukkapuikot kilisevät tiuhem-
paan tahtiin. Haaveilenkin siis vielä 
monesta pirteästä vuodesta yhdistys-
toiminnan sekä harrastusteni ja per-
heeni parissa.

Millä sanoilla kehottaisit 
uuden jäsenen liittymään 
yhdistykseen?

Yhdistystoiminnassa pystyt vai-
kuttamaan pienin askelein yhteis-
kuntamme asioihin ja parantamaan 
muun muassa lasten ja yksinhuolta-
japerheiden asemaa. Tämä kaiken 
lisäksi saat henkilökohtaisella tasolla 
arkeesi voimavaroja, uutta sisältöä ja 
paljon uusia ystäviä. 

Liittotasolla vaikuttamismahdolli-
suudet ovat suuremmat. Yhteistyöllä 
saamme paljon aikaan!

Millainen on tyypillinen 
lapsikaappaus?

Tyypillistä lapsikaappausta ei oike-
astaan ole, vaan kaikki tilanteet ovat 
erilaisia. Tavallisimmin lapsia kaapa-
taan maihin, joihin suomalaisilla on 
muutenkin perhesuhteita, eli esimer-
kiksi Suomen ja Ruotsin, Espanjan 
sekä Viron välillä tapahtuu lapsikaap-
pauksia. Useimmiten kaappaukset 
tapahtuva maihin, jotka kuuluvat ns. 
Haagin lapsikaappaussopimukseen, 
eli maiden välillä on olemassa yh-
teisesti sovittuja käytäntöjä lasten 
palauttamiseksi. Sekä isät että äidit 
kaappaavat lapsia suunnilleen yhtä 
usein.

Mistä vanhemmat saavat tukea 
ja apua kaappaustilanteessa?

Kaapatut Lapset ry tarjoaa neuvon-
taa ja vertaistukea kaappauksen eri 
vaiheissa - jo silloin, kun perheessä 
havaitaan ensi kerran kaappausuh-
kaa, aina lapsen paluuseen asti. Li-
säksi tukea voi tarvita monilta eri 
tahoilta, sillä kaappaus on sekä hen-
kisesti että taloudellisesti raskas tilan-
ne kaikille osapuolille. Vanhempi voi 
esimerkiksi tarvita sairaslomaa ja krii-
siapua. Myös juristin apu on yleensä 
tarpeen. Lapsen palatessa perheenjä-
senet voivat tarvita apua uudelleen 
sopeutumiseen. Jos kaappaus on kes-
tänyt kauan, lapsi on voinut unohtaa 
jopa suomen kielen.

Miten lapsikaappaustilanteita 
voitaisiin estää Suomessa?

Tärkeää olisi, että kaappausuhka 
tunnistettaisiin ajoissa ja tiedettäisiin, 
miten toimia tällaisessa tilanteessa. 
Kaappausuhan tunnistamiseen voi 
saada apua Kaapatut Lapset ry:lta, jos 
oma tai läheisen tilanne mietityttää. 
Sekä ammattilaisilla että perheillä tu-
lisi olla tietoa lapsikaappauksen vaka-
vuudesta ja haitallisuudesta lapselle.

9
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YYTERIN KYLPYLÄHOTELLI, 
p. (02) 628 5300     TEEMA: 
”Yksinhuoltajan selviytymi-
sen kulmakivet ”  
Sipintie 1, 28840 PORI 
www.yyterinkylpylahotelli.fi
vastaanotto@yyterinkylpylahotelli.fi 
Loma-aika: 13-18.6.2022  
  
Lomajakson omavastuuhinta: aikui-
silla 125,00 € ja lapsilla alle 16 v. 
maksutta (sis. iltapalaa)
Lomien määrä: 15 perhettä

HAKULINKKI AUKI AJALLA: 1.2-
31.3.2022
https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVIN-
VOINT/calendar/info/52239

KUORTANEEN URHEILUO-
PISTO, p. 06 - 5166 111  
Kuortaneen Urheiluopisto
Opistotie 1, 63100 Kuortane
www.kuortaneenurheiluopisto.fi 
reception@kuortane.com
Loma-aika: 18-23.6.2022  
   
Lomajakson omavastuuhinta: aikui-
silla 100,00 € ja lapsilla alle 16 v. 
maksutta (sis. iltapalaa)
Lomien määrä: 15 perhettä
Loma on lapsiperheloma, jonka aika-
na aikuisilla on mahdollisuus osallis-
tua ohjattuun olohuone toimintaan

HAKULINKKI AUKI AJALLA: 1.2-
31.3.2022

https://lotu.lomajarjestot.fi/t/HYVIN-
VOINT/calendar/info/52236

OS.  http://hyvinvointilomat.fi/  HAE 
LOMALLE, täytä SÄHKÖINEN HA-
KEMUS, määritä alkamis- ja päätty-
mispäivä, LOMAKOHDE:, TEEMA: 
Lapsiperheloma, YHTEISTYÖKUMP-
PANI: Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto ry. Hyvinvointilomat ry puh. 
010 830 3400 (lomia koskevat tie-
dustelut ma-pe klo 9.00-12.00), josta 
voi tilata paperihakemuksen.

MAASEUDUN TERVEYS- JA 
LOMALIITTO RY

HOTELLI NUUKSIO, p. (09) 
867 971 
Naruportintie 68, Kirkkonummi (pos-
tiosoite: 02860 Espoo)
www.hotellisiikaranta.fi
Loma-aika: 27.6-2.7.2022, 5 vrk  
 
Viimeinen hakupäivä:27.3.2022
Lomajakson omavastuuhinta: aikui-
silla 50,00 € ja lapsilla alle 17 v. 
maksutta (sis. iltapalaa).
Lomien määrä: 10 perhettä
Loma on lapsiperheloma, jonka 
aikana aikuisilla on mahdollisuus 
osallistua yksinhuoltajan lomaolo-
huoneeseen.

LIIKUNTAKESKUN PAJU-
LAHTI, 03- 885 511 
Pajulahdentie 167, 15560 Nastola  

www.pajulahti.com 
Loma-aika: 10.-15.07.2022, 5 vrk  
 
Viimeinen hakupäivä:10.4.2022 
Lomajakson omavastuuhinta: aikui-
silla 50,00 € ja lapsilla alle 17 v. 
maksutta (sis. iltapalaa)
Lomien määrä: 10 perhettä, majoitus 
opistotason huoneissa
Loma on lapsiperheloma, jonka 
aikana aikuisilla on mahdollisuus 
osallistua yksinhuoltajan lomaolo-
huoneeseen.

SPORT & SPA HOTEL VESI-
LEPPIS,  029 170 0170
Vokkolantie, 79100 Leppävirta 
www.vesileppis.fi
Loma-aika: 17.-22.7.2022, 5 vrk  
 
Viimeinen hakupäivä:17.4.2022
Lomajakson omavastuuhinta: aikui-
silla 50,00 € ja lapsilla alle 17 v. 
maksutta (sis. iltapalaa).
Lomien määrä: 10 perhettä
Loma on lapsiperheloma, jonka 
aikana aikuisilla on mahdollisuus 
osallistua yksinhuoltajan lomaolo-
huoneeseen.

ROKUA HEALTH & SPA, p. 
0207819200  
Kuntoraitti 2, 91670 Rokua 
 
myynti@rokua.com
www.rokua.com
Loma-aika: 24- 29.07.2022, 5 vrk  

10

TUETUT LOMAT KESÄLLÄ 2022 
Tässä paikat ja ajankohdat tuetuista lomista kesälle 2022, jotka liitto on sopinut 
lomajärjestöjen kanssa. Lisätietoja/ hakuohjeita www.yvpl.fi – tukitoiminta. Lisätietoja 
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.

m u u t t u v a  p e r h e  1/2022
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Liittokokous on Tampereella toukokuun alussa 
Tänä vuonna liittokokous pidetään tavallista aikaisemmin; 

jo 7.5. eli äitienpäivää edeltävänä lauantaina. Syynä on jää-
kiekon MM-kisat, jotka järjestään toukokuun loppupuolella 
Tampereen uudessa jäähallissa. Hotellien tilat ovat sen vuok-
si jo varattuja.

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n sääntömääräi-
nen liittokokous toukokuussa on siis lauantaina 7.5.2022 klo 
12 alkaen Tampereella osoitteessa Museokeskus Vapriikki, 
Kokoustila 1, Alaverstaanraitti 5, 33100 Tampere. Samassa 
tilassa vietetään Tampereen yhdistyksen 50-vuotisjuhlia ko-
kouksen jälkeen. 

Liittokokous vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja 
hyväksyy vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja tulo- ja me-
noarvion sekä valitsee liittohallituksen jäsenet erovuoroisten 
tilalle. 

Kokousedustajat ja myös liittohallitusehdokkaat tarvit-
sevat valtakirjan jäsenyhdistykseltä. Jäsenyhdistyksen ääni-
määrä riippuu jäsenten lukumäärästä, joista jäsenyhdistys 
on maksanut jäsenmaksun 30.4.2022 mennessä. Vain liiton 
jäsenyhdistys voi asettaa ehdokkaita liittohallituksen varsi-
naiseksi ja varajäseneksi. Asetettavan ehdokkaan ei tarvitse 
olla jäsenenä häntä ehdottavassa jäsenyhdistyksessä, vaan 
voi olla esimerkiksi toisen jäsenyhdistyksen jäsen. Ilmoittau-
tuminen: teija.hallback-vainikka@yvpl.fi tai 040 541 5294.

 
Viimeinen hakupäivä:24.4.2022
Lomajakson omavastuu hinta: ai-
kuisilla 50,00 € ja lapsilla alle 17 v. 
maksutta (sis iltapalaa).
Lomien määrä: 10 perhettä
Loma on lapsiperheloma, jonka 
aikana aikuisilla on mahdollisuus 
osallistua yksinhuoltajan lomaolo-
huoneeseen. 

NUORISOKESKUS PIISPA-
LA, p. 020 7694300  
Kurssitie 40, 43300 Kannonkoski 
piispala@piispala.fi
www.piispala.fi
Loma-aika: 31.7-- 05.08.2022, 5 vrk 
  
Viimeinen hakupäviä:30.4.2022
Lomajakson omavastuuhinta: aikui-
silla 50,00 € ja lapsilla alle 17 v. 
maksutta (sis iltapalaa).
Lomien määrä: 10 perhettä
Loma on lapsiperheloma, jonka 
aikana aikuisilla on mahdollisuus 
osallistua yksinhuoltajan lomaolo-
huoneeseen. 

Hakulomakkeiden tilaus: 
puh. 010 2193 460 klo 9-13. 
Tarkistathan lomien haun 
päättymispäivän yläpuolelta.

SÄHKÖISESTI:  https://lotu.loma-
jarjestot.fi/calendar/MTLH– valit-
se lapsiperhelomat JATKA – etsi 
YHTEISTYÖKUMPPANI – etsi Yhden 
Vanhemman Perheiden Liitto ry ja 
HAE lomaa/lomia

Mikäli saamme lisää yhteistyölo-
mia, päivitämme ne suoraan liiton 
kotisivuille os. www.yvpl.fi -> Liiton 
tukitoiminta-> Tuetut lomat

Lasten tuettujen lomien järjestöjä on: 
http://www.kesaleiri.fi/jarjestot 
sekä muidenkin tuettujen lomajär-
jestöjen yhteystietoja: http://www.
lomajarjestot.fi/

Tunnustusta 
vapaaehtoistoiminnasta

Meri-Lapin vuoden vapaaeh-
toiseksi on valittu viime vuonna 
Pia Salmela. Hän on sydämmel-
linen tehopakkaus, monessa yh-
distyksessä ja vapaaehtoistyössä 
mukana. Nuoresta saakka va-
paaehtoistyötä harrastaneena, 
hän ei koskaan unohda perhettä 
ja ystäviä. Pia on kahden tytön yksinhuoltajaäiti Kemistä ja 
hän toimii Pohjoisen Yhden Vanhemman perheet ry:n Pu-
heenjohtajana.  Nykyään myös lapset ovat mukana vapaa-
ehtoistyössä.

m u u t t u v a  p e r h e 1/2022
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LASTEN JA NUORTEN CHAT ARKISIN KLO 15-18

Lapsi tai nuori, tervetuloa chattiin, kun 
haluat jutella esimerkiksi perheestäsi, 
vanhempien erosta, riidoista, omasta 
seurustelusuhteestasi tai jos olet huolissasi 
itsestäsi tai jostain läheisestäsi. 

Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämä lasten ja nuorten 
chat on auki arkisin klo 15-18. 

Chatissa ei tarvitse kertoa nimeään ja se on täysin 
luottamuksellinen. 

Chatissa päivystävät Yhden Vanhemman Perheiden 
Liiton VeNyvä-nuortentoiminnan työntekijät to 3.3., ti 
22.3., to 7.4., pe 22.4., ma 16.5., ke 18.5., ja ke 8.6., 
jos erityisesti haluat jutella yhden vanhemman perhee-
seen liittyvistä asioista tai vanhempien erosta. Muissakin 
asioissa juttelemme ja autamme mielellämme.

Chat löytyy osoitteesta: https://ensijaturvakotienliitto.
fi/lasten_nuorten_chat/

KESÄTYÖPAJAT VANHEMPIEN ERON KOKENEILLE 
NUORILLE 

12-17-vuotias nuori, tule mukaan nuorten 
kesätyöpajaan! 

Työpajoja järjestetään tulevana kesänä Kuopiossa, 
Rovaniemellä ja Helsingissä. Katso alta tarkemmat tie-
dot.

Työtehtävä: Työpajassa puhumme vanhempien eros-
ta, kehitämme välineitä, joiden avulla toisetkin nuoret 

VENYVÄ-TOIMINTAA KEVÄÄLLÄ 2022
VANHEMPIEN EROSSA  
ON PURESKELTAVAA -NÄYTTELY
Kun vanhemmat eroaa, tältäkö se 
tuntuu? Mitä seuraavaksi tapahtuu? 
Missä mä asun ja mikä on mun perhe? 
Olenko yhä tärkeä? Monenlaiset 
kysymykset pyörivät päässä, kun 
vanhemmat eroavat.   

Vanhempien eroa voi käsitellä muutenkin kuin puhu-
malla.  Vanhempien erossa on pureskeltavaa -näyt-

telyyn on kerätty vanhempien erosta kertovia lasten ja 
nuorten maalauksia, kirjoituksia ja muita teoksia. Työt 
on tehty lasten eroryhmissä ja nuorten erotyöpajoissa. 
Tekijät haluavat töiden avulla auttaa myös muita van-
hempien eron kokeneita lapsia ja nuoria.  

Näyttelyn ovat koonneet Kasper – Kasvatus- ja perhe-
neuvonta ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liiton Ve-
Nyvä-toiminta.   

Helmikuun 2022 ajan näyttelyyn voi tutustua Pukin-
mäen kirjastossa. Tätä ennen näyttelyä on voinut ihastel-
la jo Kallion sekä Oulunkylän kirjastoissa. Tarkoituksena 
on jatkaa näyttelykierrosta useammissakin kirjastoissa, 
perhekeskuksissa tai muissa perheiden kokoontumispai-
koissa. Jos kiinnostuit näyttelystä ja haluaisit esimerkik-
si näyttelyn omaan toimipisteeseesi esille, niin olethan 
yhteydessä.

Lisätietoa: terhi.rapeli@yvpl.fi, p. 0401863421. 

VENYVÄ-TOIMINTAA NUORILLE  
KEVÄÄLLÄ 2022

m u u t t u v a  p e r h e  1/2022
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voivat saada apua vanhempiensa eron käsittelyyn sekä pi-
dämme hauskaa yhdessä!

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

Työpaikkaedut: Päivittäinen lounas, leffaliput ja työto-
distus. 

Rovaniemen työpaja
Aika: ma-pe 6.-10.6. klo 10-15
Paikka: Rovaniemen keskusta-alue, tarkka paikka ilmoi-

tetaan myöhemmin.
Järjestetään yhteistyössä Lapin ensi- ja turvakoti ry:n 

kanssa.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 17.5 mennessä: markku.

iso-heiko@yvpl.fi tai p. 0407540026

Kuopion työpaja
Aika: ti-pe 14.-17.6.
Paikka: Tarkka kellonaika ja paikka ilmoitetaan myö-

hemmin.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: marjo.meriranta@yvpl.fi 

tai p. 0400441708

Helsingin työpaja
Aika: ma-pe 13.-17.6. klo 10-15
Paikka: Oodin iso ryhmätila, Töölönlahdenkatu 4, Hel-

sinki
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: piritta.kahkonen@yvpl.

fi tai p. 040 6705887

Nuorten työpajamalli on kehitetty Yhden Vanhemman 
Perheiden Liiton & Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta 
ry:n yhteistyönä.

NUORTEN EROTYÖPAJAN OHJAAJAKOULUTUS VERKOSSA 
10.-11.3.2022

Nuorten erotyöpaja-ohjaajakoulutuksesta saat valmiu-
det ohjata nuorten erotyöpajaa livenä ja verkossa. 

Koulutus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka kohtaavat 
työssään vanhempien eron kokeneita nuoria. 

Saat tarvittavat menetelmät, neuvot ja vinkit, kuinka jär-
jestää nuorten erotyöpaja livenä ja verkossa. 

Saat tietoa nuorten kokemuksista ja näkökulmasta van-
hempien erossa. Opit käyttämään toiminnallisia ja osallis-
tavia menetelmiä sekä kuulet kokemuksiamme ja nuorten 
palautteita työpajoista. Opit myös toimimaan Zoomissa 
sekä käyttämään Flinga -sovellusta nuorten ryhmän kans-
sa.

Koulutuspäivät ovat 10.-11.3.2022 Zoomissa. Koulutus-
päivien pituudet klo 9-15. 

Osallistumismaksu 120€/hlö sisältäen koulutusmateri-
aalit 

Linkki ilmoittautumiseen: https://link.webropol.com/s/
erotyopajakoulutus2022

Nuorten erotyöpajat on tarkoitettu nuorille, joiden van-
hemmat ovat eronneet. Erotyöpajassa nuoret käsittelevät 
vanhempien eron kokemusta ja ideoivat sekä toteuttavat 
vanhempien eroon liittyen oman projektin.

Nuorten työpajakoulutukset toteutetaan Kasper - Kasva-
tus- ja perheneuvonta ry ja Yhden Vanhemman Perheiden 
Liiton Venyvä-toiminnan yhteistyönä. 

Lisätietoja VeNyvän toiminnasta ja tapahtumista 
saat: piritta.kahkonen@yvpl.fi tai  
p. 0406705887

Muutakin tapahtumaa keväällä tulossa, joten 
seuraa VeNyvä-toiminnan tiedotusta:  
 www.yvpl.fi/venyva 
 Facebook @venyvahanke 
 Instagram @venyva

m u u t t u v a  p e r h e 1/2022
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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 yk-
sin lastaan kasvattaville vanhemmille
kokoontuu Hyvän toivon kappelissa, 
Länsisatamankatu 26-28. Lisätietoja Pien-
perheyhdistys Riikka Koola riikka.koola@
pienperhe.fi, 040 640 3756.
Oulunkylän olohuoneen 
Helsingin Oulunkylän Olohuone kokoon-
tuu yhä parittomien viikkojen tiistaisin klo 
17-19 Oulunkylän kirkolla, Teinintie 10. 
Koronan takia aloitus siirtynyt, näillä näky-
min kokoontumiset alkaa 22.2. Tarjolla ke-
vyttä iltapalaa, yhdessäoloa ja keskustelua. 
Lastenhoito järjestetty. Lisätietoja olkkarin 
vetäjältä: diakoni Terhi Lahdensalo, terhi.
lahdensalo@evl.fi tai 050 534 5405.
Helsingin olohuone monikulttuurisille 
yhden vanhemman perheille kokoontuu 
joka kuun 2. perjantai (11.2., 11.3., 8.4. 
ja 13.5.)  klo 17.30- 19.30 Itä-Helsingissä. 
Olkkarissa vanhemmat saavat rauhallisen 
jutteluhetken ja lapset leikkivät hoitajien 
kanssa. Tarjolla on välipalaa. Pyydä 
osoite ja lisätietoa ohjelmasta Kaapatut 
Lapset ry:n suunnittelija Hillamarialta: 
0458553055 tai  suunnittelija@kaapatut-
lapset.fi.
Helsingin yhden vanhemman sateenkaari-
perheiden tapaamiset
ovat tällä hetkellä tauolla koronatilanteen 
vuoksi. Facebookista löytyy kuitenkin 
ryhmä Yhden vanhemman sateenkaari-
perheet, johon liittymällä pääsee mukaan 
toimintaan sekä tutustumaan muihin 
yhden vanhemman sateenkaariperheisiin. 
Tervetuloa mukaan! 
HUITTINEN
Huittisten olohuone yhden vanhemman 
perheille
Tapaamme Jokirannan toimintakeskukses-
sa, 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 aloittamaan 
tapaamisten järjestämisen tai kaipaat muu-
ten tukea tilanteeseesi voit kysyä liitosta 
www.yvpl.fi.
IISALMI
Iisalmen Yhden vanhemman perheiden 
vertaistukiryhmä on tarkoitettu lähivan-
hemmille yhdessä lasten kanssa. Ko-
koontumiset ovat toiminnallisia ja niissä 
jaetaan ajatuksia ja kokemuksia. Ryhmä 
kokoontuu Perhetupa Väkkärässä (Savon-
katu 13, Iisalmi) parillisten viikkojen keski-
viikkoisin klo 17–19. Lisätietoa ryhmästä: 
Laura Kumpulainen, laura.kumpulainen@
ylasavonensijaturvakoti.fi. Yhteistyössä: 
Iisalmen srk ja Ylä-Savon Ensi- ja turvako-
tiyhdistys.
ILMAJOKI
Ilmajoen yksin- ja yhteishuoltajien olo-
huone Aurinkoisessa on nyt tauolla. Lisä-
tietoja: MLL, johanna.siltakorpi@gmail.
com ja diakoniatyö, leena.martikkala@
evl.fi.
JANAKKALA
Janakkalan seurakunnan yhden vanhem-
man perheiden vertaisryhmä 
Janakkalan seurakunnan järjestämän Yh-
den vanhemman perheiden-vertaisryhmän 
kevätkauden kokoontumiset:
7.3., 4.4., 2.5. ja 6.6. Turengin seurakunta-

keskuksessa, Juttilantie 2. 
Katso tarkemmat tiedot: www.janakkalan-
seurakunta.fi/lapset
Lisätietoja perhetyönohjaaja Tiina Alakos-
kelta p. 044 7656971, tiina.alakoski@evl.fi
JOENSUU
Pohjois-Karjalan Yhden Vanhemman 
Perheet ry Odotatko lasta yksin? Poh-
jois-Karjalan Yhden Vanhemman Perheet 
ry:n yksinodottavien äitien tukihenkilö 
tarjoaa vertaistukea ja apua puhelimitse ja 
sähköpostitse. Ota rohkeasti yhteyttä, älä 
jää yksin:
Pj. Kirsi Vento puh. 040 816 7138 tai yk-
sinodottavat@gmail.com
Jos koronatilanne helpottaa, on kokoontu-
miset tarkoitus järjestää seuraavasti:
26.2. klo 16-18; 19.3. klo 16-18; 23.4. klo 
16-18; 21.5. klo 16-18
Paikkana Perheentalo, Rantakatu 15, JO-
ENSUU. Lastenhoito järjestetty
JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän olkkari eronneille vanhemmil-
le. Paikka: Keski-Suomen Ensi- ja Turvako-
ti, Liitukuja 2. Järj. Keski-Suomen Ensi- ja 
turvakoti ry.
JÄRVENPÄÄ
Järvenpään olohuone 
Odotatko yksin lastasi? Oletko alusta 
alkaen ollut perheesi ainoa vanhempi? 
Järvenpään totaaliyksinhuoltajien äitikah-
vila on tällä hetkellä tauolla. Lisätietoja: 
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.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 perheen 
vertaistukiryhmä  Lisätietoja Nina Gran-
holm p.0404144991, granholm.nina(a)
gmail.com. FB yksinhuoltajat kankaanpää. 
Liity ryhmään!
KEMI
Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry
yhdistysmerla.yhdistysavain.fi
Pj. Seija Lamminpää, puh 040 846 5093, 
merilapinyvp(at)gmail.com.
Vpj. Johanna Kalliomäki, puh. 046 5261 
734. Jäsenrekisteri merilapinyvp(at)gmail.
com. Kemissä aloitetaan heti kun uusi 
paikka avautuu. Tiedustelut Seija Lam-
minpäältä.
Keminmaan Olohuonetapaamiset 
Keminmaan lisätiedot Seija Lamminpää 
0408465093
Torniossa Perheidentalolla
Torniossa ei tällä hetkellä vertaistukea, 
koronasta johtuen, tiedustelut Seija Lam-
minpää 0408465093
Pohjoisen Yhden Vanhemman Perheet 
ry Lisätietoja pj Pia Salmela, pyvpry@
gmail.com
KEMIJÄRVI 
Kemijärven yhden vanhemman perheiden 
vertaiskahvila kokoontuu Puuhapirtillä, 
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 samanmielis-
ten ihmisten kanssa. Kahvitarjoilu ja lapsil-
le tarvittaessa muuta tekemistä.
KERAVA
Keravan olohuone kokoontuu parittomien 
viikkojen torstai-iltoina Keravan Me-ta-
lolla, os. Paasikivenkatu 12. Sisäänkäynti 

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 tarkoi-
tettu hyvänmielen kokoontumispaikka.
Olkkarissa tutustutaan ja jaetaan ko-
kemuksia muiden vanhempien kanssa. 
Osallistuminen on ilmaista. Tutustutaan, 
jutellaan ja kahvitellaan! Tervetuloa!
Kokkolan Olkkari, Yhteisöklubi Silta, Ran-
takatu 6, Kokkola.
Halutessasi voit kysyä lisätietoja:  kokkola-
nolkkari@gmail.com.
Tapaamisia järjestetään sunnuntaisin 
kerran kuukaudessa. Seuraavat tapaamiset 
ilmoitetaan Olkkari Kokkola -sivulla Face-
bookissa.
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 tapahtu-
mista ja ajankohtaisista asioista facebook 
-sivuillamme, käy tykkäämässä 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 etävan-
hemmille sekä leskille tarkoitettu miesten 
vertaistukiryhmä. Ryhmä on kaikille avoin. 
Isyys ei ole edellytys, eli kaikki eroa työs-
tävät miehet ovat tervetulleita. Ero-isät-
erossa tapaamiset Teamsissa kuukausittain. 
Järjestämme etätapaamisia tai sinun on 
mahdollista tavata vapaaehtoista erotu-
kihenkilöä, 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 vapaaehtoi-
nen, joka kuuntelee ja on vertaistukena 
erotilanteen tuomassa muuttuneessa 
elämäntilanteessa. Hänen kanssaan voi 
jutella omista tunteista ja ajatuksista 
kahden kesken. Tukihenkilön voi saada 
toimintaa ohjaavan koordinaattorin kautta 
ja tukihenkilösuhde aloitetaan aina yh-
teistyössä hänen kanssaan. Lisätiedot ja 
yhteydenotot: Mari 044 3697214 / mari.
hietapelto@kuopionensikoti.fi tai 
Marjo 0400 441708 / marjo.meriranta@
yvpl.fi.
KUUSAMO
Kuusamon Yhden vanhemman perheiden 
olohuone, MLL:n Perhepesän tilat, Kump-
panuustalo Nuotta, Apajatie 1 rakennus 3, 
Kuusamo. Yhteistyössä Yhden Vanhemman 
Perheiden Liitto ry ja MLL Pohjois-Pohjan-
maan Perhepesä Kuusamo. Kysy lisää Lau-
ra Nordman, 044 528 5203. Ajat näkyvät 
MLL PerhePesä Kuusamo Facebookissa ja 
Instagramissa.
LAHTI
Lahden Seudun Yhden Vanhemman Per-
heet ry, Pj. Susanna Merisalo, 040 172 
1630, puheenjohtaja.lahdenseudunyvp@
gmail.com. Varapj.: Sari Heinonen
040 544 2358. Yhdistyksen sähköposti: 
lahdenseudunyvp@gmail.com.
Vuoden 2022 Olohuonekokoontumiset 
ovat Perhetilkussa, osoitteessa Mariankatu 
10, Lahti.
Olohuoneet vuonna 2022 klo 17:30-19:30
tortait 24.3., 21.4., 19.5., keskiviikko 

8.6. sekä torstait 18.8., 8.9., 6.10., 3.11., 
1.12., 8.12. Apua ja tietoa löytyy myös 
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto Ry:n 
sivuilta: www.yvpl.fi tai soittamalla ma-to 
10.00-16.00 *Eroinfopäivystykseen* puh. 
020 774 9800
LAITILA 
Laitilan olohuone
Lisätietoja: Laitilan yhteyshenkilöltä Erikal-
ta 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@elisanet.
fi, 040 526 5972. Jäsenasiat: elinak.spring@
gmail.com.
Lohjan olohuone Olohuonekokoontumiset 
ovat tauolla koronan vuoksi. Päivitämme 
tietoja kun tilanne sallii taas kokoontumiset.
MÄNTSÄLÄ
Mäntsälän yhden vanhemman perheiden 
olohuone. Olohuone on tauolla koronara-
joitusten vuoksi. Lisätietoja: Tuuli Särkijär-
vi, tuuli.sarkijarvi@gmail.com.
NUMMELA
Nummelan olohuone.  
Kysy liitosta  040 541 5294  tai teija.hall-
back-vainikka@yvpl.fi.
OULU
Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet 
ry, Oulun seudun yhden vanhemman per-
heiden olohuonetoiminta kevät 2022.
Arki yhden vanhemman perheessä saattaa 
välillä olla raskasta. Meidän olkkarissa saat 
vertaistukea. Toinen saman kokenut on 
korvaamaton apu, kun miettii oman per-
heensä asioita. Tule mukaan, odotamme 
juuri Sinua.
Olohuoneissa on lastenhoito järjestetty se-
kä kaikille iltapala olohuoneen lopussa. 
Linnanmaan olohuone
Pyhän luukkaan kappeli,yliopistokatu 7, 
90570 Oulu. Kerran kuukaudessa, torstai-
sin klo 17.30-19.30. 17.3., 7.4.,12.5.
Maikkulan olohuone Maikkulan pk 1. Jät-
tikivenkatu 5, 90240 Oulu.
Kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 
17.30-19.30.  2.3., 6.4., 4.5..
Keskustan olohuone
klo 17.30 - 19.30 
1.3. Pikkukankaan puistossa (Raksilan 
uimahallin takana). Lastenhoitajat leikkivät 
lapsia. Mäenlasku omalla vastuulla.
Seuramme koronatilannetta ja tarvittaessa 
pidämme ulkona tai teams-välityksellä.
TERVETULOA! 
Osyvp ry ei vakuuta osallistujia. 
SEURAAMME KORONATILANNETTA JA 
TIEDOTAMME JOS TULEE MUUTOKSIA. 
Järjestämme kevään aikana mm. lasket-
telureissu, seikkailupuistopäivän josta 
tiedotamme jäsenkirjeessä sekä kotisivuilla 
erikseen. www.osyvp.fi 
Yhteystiedot: oulunseudunyvp@gmail.com  
oulunseudunyvp.pj@gmail.com
RAISIO
Raision vertaisryhmä yhden vanhemman 
pikkulapsiperheille
Tule mukaan LapsiArkkiin, yhdenvanhem-
manperheiden omaan vertaisryhmään! Ke-
väällä 2022 tapaamme 26.2.  26.3.  30.4.  
ja 14.5. klo 10-13 Pappilan perhetalossa 
(Kirkkoherrankuja 2). Lisätiedot ja ilmoit-
tautuminen sari.jokinen@evl.fi
RIIHIMÄKI
Riihimäen Yksinhuoltajien Olkkari koron-
arajoitusten salliessa seuraavina maanan-
taina klo 18-19.30 Temppelikatu 9C ker-
hotilassa: 14.3., 11.4. ja 9.5. Helmikuun 
kerta 14.2.Teamsissa, voit pyytää linkin 
Tiinalta. Iltaa ohjaavat vertaisohjaaja Kata 
Leino ja diakoni Tiina Heiskanen, tiina.

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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heiskanen@evl.fi" tiina.heiskanen@evl.fi, 
050-3237964. Uudet osallistujat: laittakaa 
viesti etukäteen Tiinale tulostanne. Iltapala 
ja lastenhoito.
ROVANIEMI
Rovaniemen Seudun Yksin- ja Yhteishuol-
tajat ry
Pj. Enni Remes,  roinyksinjayhteishuolta-
jat@gmail.com,  041 319 2602.
Rovaniemen yhden vanhemman perhei-
den olohuone kokoontuu MLL:N Perhe-
toimintakeskuksessa, Pirkkakatu 2, kerran 
kuussa keskiviikkoisin 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 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 Vanhem-
man 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 Sei-
näjoella Väinölänkatu 4B, Pohjan srk-koti. 
Kevään 2022 tapaamiset tiistaisin 22.2., 
22.3., 26.4. ja 24.5. klo 17.30-19.30.  Las-
tenhoito ja nyyttärit.  Yhteyshenkilö:  seija.
saari@evl.fi tai 050 570 6273. 
TAMPERE
Tampereen Seudun Yksin- ja yhteishuol-
tajat ry, 
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
Olkkaritapaamiset ovat jälleen käyn-
nistyneet Tampereella Perheiden talolla, 
helmikuun olkkari on 20.2.22 klo 14-16. 
Ilmoittautumiset 16.2. mennessä yhdistyk-
sen sähköpostiin. Seuraavat olkkaripäivät 
ovat 20.3., 24.4. ja 15.5.2022.
26.2. on retki Ihaamaahan hevosia kat-
somaan, ilmoittaudu yhdistyksen puheli-
meen 17.2. mennessä.
Yhdistyksen kevätkokous on 19.3. klo 
16.00. Paikkana on Perheiden talo  Itsenäi-
syydenkatu 21 B, 1. krs, 33500 Tampere, 
esillä sääntömääräiset asiat. Tarjolla ko-
kouskahvit, ilmoittautuminen yhdistyksen 
puhelimeen 16.3. mennessä.
 Lakimiesinfotilaisuus 26.4. klo 17.30 
Perheiden talolla.
 Yhdistyksen 50 vuotisjuhlat 7.5. Museo-
keskus Vapriikissa!
TORNIO (Kts. myös KEMI)
Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry
Tornion olohuone kokoontuu Tornion 
Perheiden talolla Putaankatu 2. Lisätietoja 
Seija Lamminpää 040 846 5093. Yhteis-
työssä 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.turunseudunyksinhuol-
tajat.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 Insta-
gramista. 
Turun Seudun Yksinhuoltajat ry kevät 2022 
tapahtumat:
Tuton peli tiistai 15.02.2022 klo 18:30 
Kupittaan jäähallilla.
Hiihtolomaleiri Sinapissa 18. – 20.2. 
(pe – su).
Turun Seudun Yksinhuoltajat Ry:n Kevät-
kokous to 10.03.2022 klo 18:30
Lasten teatteria Turun. kaupunginteatterissa 
12.3.2022 klo 13.
Show Must Go On musiikkiteatteri 2.4. 
klo 19:00.
Risteily uudella Viking M/S Glorylla la 9.4 
– su 10.4.2022.
Elastic family -ruokaklubi (nuori ja aikui-
nen) TI 26.4 klo 17:30-20:30.
Sinapin perheleiri 29.4. – 1.5. (pe – su)
Lauantai 28.05.2022 Kupittaan keilahalli 
hohtokeilaus klo 16:00.
Ilmoittautumiset tuleviin tapahtumiin 
17.1.2022 klo 18 alkaen, ellei toisin 
mainita, puhelimitse soittamalla 044 358 
8599 (iltaisin). 
Lisätietoa tapahtumista:
https://www.yvpl.fi/turun-seudun-yksin-
huoltajat-ry-ja-turun-seudun-olkkarit
TUUSULA
Olohuone yhden aikuisen perheille. 
Facebook: Tuusulan yhden vanhemman 
perheen olohuone. Olohuone on keskus-
telun, vertaistuen ja tiedotuksen kanava 
(suljettu ryhmä). Lisätietoa: diakoni Päivi 
Hartikainen paivi.h.hartikainen@evl.fi / 
040 636 0424.
UUSIKAUPUNKI
Uudenkaupungin olohuone Kysy lisää 
aluekoordinaattori Teija Hallbäck-Vaini-
kalta puh. 040 541 5284 tai  teija.hall-
back-vainikka@yvpl.fi. 
VANTAA
Rekolan seurakunnan yhden vanhemman 
perheet on tauolla.
VARKAUS
Varkauden seudun yksinhuoltajat ry:n
kaikille yksinhuoltajille avoimet Vertais-
Olkkarit järjestetään Varkauden Perheenta-
lolla, aina kuukauden 3. lauantai. Varmista 
ajantasaiset ohjeistukset ja aika somesta tai 
laittamalla viestiä.
Vuoden 2022 VertaisOlkkarit: 19.2., 19.3., 
16.4., 21.5., 18.6., 16.7., 20.8., 17.9., 
15.10., 19.11., 17.12.
Seuraa meitä myös somessa FB @varkau-
denseudunyharit ja IG @varkauden_seu-
dun_yhärit.
Olkkareiden lisäksi järjestämme leikki-
päiviä, retkiä, vanhempien iltoja, leirejä 
ym ym..
Jäseneksi voit liittyä helposti laittamalla 
sähköpostia osoitteeseen: varkaudenseu-
dunyharit@gmail.com, ilmoita viestissä 
yhteystiedot, lasten syntymäajat, mahd. 
allergiat ym huomioon otettavat asiat.
Tervetuloa mukaan toimintaan! 
Lisätietoja: puh. 046 887 2790 tai varkau-
denseudunyharit@gmail.com

MUUT YHDISTYKSET
Hyvä Erovanhemmuus ry
Pj. Ari-Martti Hopiavuori varapj. Kaj J. 
Christian Mönkkönen. Sähköposti: info@
hyvery.fi. Kotisivut: https://hyvery.fi
Kaapatut Lapset ry
Toiminnanjohtaja Tarja Räisänen, tarja.
raisanen@kaapatutlapset.fi, 044 262 6662, 
kansalaistoiminnan ja viestinnän suunnit-
telija Hillamaria Tuomi-Mark, suunnitteli-
ja@kaapatutlapset.fi, 045 8553 055, järjes-
tösihteeri Torsti Henttinen 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. Marika 
Ranta puh. 040 709 4956, totaaliyharit@
gmail.com. Kts. myös yhdistyksen kotisi-
vut:  https://totaaliyharit.com/, puh. 040 
1488 592. Jäsenmaksu on 20 e/vuosi ja 
15 e, jos kuulut johonkin toiseen YVPL:n 
jäsenjärjestöön, kannatusjäsenmaksu on 
25 e/vuosi. Maksun voi suorittaa tilille 
Danske Bank FI22 8146 9710 1687 08, 
liitäthän yhteystietosi mukaan ja saat 
Muuttuva Perhe-lehden. Katsothan tarkem-
mat tapaamisajankohdat Totaaliyhärit ry:n 
kotisivuilta https://totaaliyharit.com/ tai 
Facebookista https://www.facebook.com/
Totaaliyharit. Lisätietoja myös puheenjoh-
tajalta 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 09 2516 6310 (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 09 2516 6310 (Helsinki ja 
Porvoo)
ke klo 17-19
Asianajajatoimisto Johanna Niskanen puh. 
040 739 9787
ke klo 19 - 21 
Maria Pöyhönen puh. 041 501 3944
(sijainen Sini Vaittinen puh. 044 362 3320) 
to klo 10–12 
Filip Markelin puh. 0400 464 899 (HEL-
SINKI)
to klo 16–17 
Leena Kenttämies puh. (019) 779 000 
(RIIHIMÄKI)
to klo 16–18 
Eeva-Leena Wendelin puh. 050 421 2333 
(OULU)
to klo 16–18 
Marja Välilä, p. 040 718 1556, Hanna Ra-
hikka, p. 050 302 6440 (Helsinki)
pe klo 9-10 
Anne Liakka 09 2516 6310 (Helsinki ja 
Porvoo)

VAPAAEHTOISAUTTAJIEN 
VERTAISTUKIPUHELIMET
Eronneet nuoret äidit, joilla pieniä lapsia 
050 352 3634

Helsinki / Pääkaupunkiseutu
tukipuhelin: 050 408 1576

Kotka tukipuhelin 050 566 3044

Leskeksi jääneiden tuki
nuoretlesket.oulu@gmail.com

Paltamo 045 840 7917/Tuula, arkisin klo 
21.00 asti

Tampere 0400 741 972  Tuula, iltaisin ja 
viikonloppuisin

Turku (iltaisin) 044 358 8599

Tuusula (iltaisin)
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 velkaongel-
missaan. 

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

YHDEN VANHEMMAN 
PERHEIDEN LIITON 
LIITTOHALLITUS 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 yhdis-
tystietoihin sekä jäsentietoihin, ota yhteys 
helja.sairisalo@yvpl.fi
LIITON WWW-SIVUT: www.yvpl.fi
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00003 VASTAUSLÄHETYS

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

tuva Perhe -lehden jäsenetuna.

  Haluan perustaa asuinalueelleni uuden yhdistyksen tai olohuoneen, lähettäkää 

minulle perustamismateriaali ja ottakaa minuun yhteyttä.

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

  Osoitteeni on muuttunut.

 Muuta:

Nimi: 

Uusi osoite:

Vanha osoite:

Puhelin:

Sähköposti:

PALVELU
KO RT T I



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

.MW80

Tietoa ja tukea vanhemmille keväällä 2022
KUOPIO Kun katson sinua, näen… – Eron jäl-

keisen elämän ryhmä ti 22.3. klo 17-19, la 26.3. 
klo 14-16, la 2.4. klo 12-15 (valokuvaus) ja la 9.4. 
klo 14-16 YVPL Itä-Suomen aluetoimiston ryhmä-
työtila, Asemakatu 16, paitsi la 2.4., jolloin valo-
kuvaus. Terapeuttista kirjoittamista ja voimauttavaa 
valokuvausta yhdistelevän eron jälkeisen elämän 
kasvuryhmän. Tule katsomaan itseäsi uusin silmin 
– lempeydellä ja lämmöllä. Ryhmää ohjaavat Han-
nele Räty (Sosionomi, voimauttava valokuvaus) ja 
Marjo Meriranta (FM, terapeuttisen kirjoittamisen 
ohjaaja, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry).    
Ryhmän hinta on 90 €. Ilmoittautumiset ja lisä-
tietoa: hannele.raty@voimaakuvista.fi / 050 5570 
837. Lisätietoa myös: marjo.meriranta@yvpl.fi / 
0400 441 708.

OULU Lakineuvonta erotilanteessa 
22.2.,15.3.,12.4.,17.5. (kellonajan saat ilmoit-
tautuessasi) Oulun kaupungin pääkirjasto 2 krs, 
Kaarlenväylä 3, 90100 Oulu. Ryhmätyötilassa saat 
vuoronumeron ja opastuksen neuvontaan.  Paikal-
la asianajaja Eeva-Leena Wendelin tai Jutta Wallén. 
Maksuton eikä vaadi jäsenyyttä. Mukana Oulun 
seudun yhden vanhemman perheet ry. Ilmoittau-
tumaan: Markku Iso-Heiko puh. 040 7540026 tai 
markku.iso-heiko@yvpl.fi. 

ROVANIEMI Vanhempien eron ABC-illat kerran 
kuukaudessa 24.2. ja 21.4. torstaisin klo 17-18.30 
MLL:n Perhetoimintakeskuksessa, Pirkkakatu 2. 
Illassa saa perustiedot lapsen huollon, tapaamis-
ten ja elatuksen järjestämisestä vanhempien eron 
jälkeen. Ilta on tarkoitettu eronneille tai eroaville 
vanhemmille, heidän lähiverkostolleen sekä niille, 
jotka työssään kohtaavat eroperheitä. Mukana Arc-
tica asianajotoimistosta asianajaja Antti Hyvönen. 

Lastenhoito järjestetään tarvittaessa! Ilmoitathan 
siis tulostasi etukäteen.

Toiminta on maksutonta eikä vaadi jäsenyyttä. 
Ilmoittaudu tekstarilla, sähköpostilla tai soita, 040 
754 0026, markku.iso-heiko@yvpl.fi

ERON ABC-CHATIT maanantaiaamuisin 9-10 
ja 10-11, matalankynnyksen neuvontaa lapsen 
huollon, tapaamisen ja elatuksen järjestämisestä.

Ma klo 9-10 pääset tästä linkistä: https://www.
Apua eroon – Vanhempien eron ABC-chat 

Ma klo 10-11: https://www.Hyvä kysymys – 
Vanhempien eron ABC-chat

ROVANIEMI  Isien ja lasten illat Mukavaa yh-
teistä tekemistä kaikille Iseille ja lapsille. Kevään 
aikataulu tarkentuu myöhemmin, kysy ihmeessä! 
Yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Lapin piiri, Erityislasten Omaiset ELO ry, Yhden 
Vanhemman Perheiden Liitto, Lapin ensi- ja turva-
koti ry, Rovaniemen Seurakunta, Tiedekeskus Pilke.
Toimintaa koordinoi Markku: markku.iso-heiko@
yvpl.fi, 040 754 0026 Toiminta on maksutonta eikä 
vaadi jäsenyyttä.

TUKINET Yhden Vanhemman Perheiden Liiton 
teemoitetut verkkochatit 

10.2. klo 18-19, Sairaustapaukset yhden van-
hemman perheessä 

24.2. klo 20-21, Ero ja siihen liittyvät tunteet 
17.3. klo 18-19, Yhden vanhemman perhearki – 

kuinka selvitä siitä?
28.3. klo 20-21, Eroviha ja -suru eteenpäin vie-

vinä voimina
7.4. klo 18-19, Yhden vanhemman perhe ja eri-

tyislapsi
21.4. klo 20-21, Miksi vanhempana on tärkeä 

työstää eroa?
12.5. klo 18-19, Oma jaksaminen yhden van-

hemman perheessä 
23.5. klo 20-21, Erosta eteenpäin – mitä ero voi 

opettaa minulle itsestäni? 

Lisäksi joka tiistai-ilta ”Vinkkejä ja vertaistukea 
totaaliyksinhuoltajalle” -vertaischat klo 21-22.  

Chatit ovat anonyymejä ja avoimia kaikille yh-
den vanhemman perheille, mukana on YVPL:n 
työntekijä, osassa chateista vertaisohjaaja. Tiis-
tai-illan totaaliyksinhuoltajien chat on kokonaan 
vertaisohjattu. Chatteihin ei tarvitse ilmoittautua 
erikseen, eikä osallistuminen vaadi rekisteröitymis-
tä. Chatit löytyvät täältä: https://tukinet.net/teemat/
vertaistukea-yhden-vanhemman-perheiden-van-
hemmille/ryhmachatit/ Lisätietoa: Marjo Meriranta 
ja Markku Iso-Heiko (etunimi.sukunimi@yvpl.fi)

Löydät chatit osoitteesta www.tukinet.net -> 
teemat -> vertaistukeayhden vanhemman perheen 
vanhemmalle

Pohjois-Savon alue: Puhu oman vertaistukihen-
kilön kanssa

Erotukihenkilö on koulutettu vapaaehtoinen, 
jonka kanssa voi jutella ajatuksista kahden kesken. 
Tukihenkilön saa koordinaattorilta ja tukihenkilös-
uhde aloitetaan aina yhteistyössä hänen kanssaan. 
Yhteydenotot: Mari 044 3697214/mari.hietapel-
to@kuopionensikoti.fi tai Marjo 040 0441708/
marjo.meriranta@yvpl.fi


