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YVPL:n Tampereen liittokokous 7.5.2022
Työnantaja, tarvitsetko monitaiturin?  Palkkaa yksinhuoltaja!

 Yksinhuoltajan vahvuuksia ovat vahva organisaatiokyky, joustava eri tehtävien hallinta, vahva 
resilienssi sekä huippuunsa kehittynyt ongelman ratkaisukyky. Tutkimuksen mukaan yksinhuolta-
jaäideillä on myös korkeampi motivaatio osallistua työelämään kuin parisuhteessa olevilla, jopa 
silloinkin, kun palkasta jää vähemmän käteen kuin sosiaaliturvasta (Hakovirta, Mia). Tämän ar-
vioidaan liittyvän siihen, että työelämä korvaa osittain sosiaalisia tarpeita: arvostusta, sosiaalisia 
suhteita ja onnistumisen kokemuksia.  Ammattitaito on myös nykyihmisen kallein omaisuus pit-
källä tähtäimellä.  Työllistyminen ylläpitää ammattitaitoa ja avaa mahdollisuuksia työelämässä. 
Erityisen motivoituneita työelämään ovat erityistarpeisten lasten yhden vanhemman perheiden 
vanhemmat.

  

Yksinhuoltajien toiveet työnantajalle
 Jos alalla on krooninen työntekijäpula, kuten kaupan alalla ja terveydenhuollossa, saattaisi 

ratkaisuna olla ympärivuorokautisen lastenhoitopalvelun perustaminen henkilökunnan lapsille 
työpaikan yhteyteen julkisen sektorin kanssa. Tähän voisivat osallistua alle 7-vuotiaiden lisäksi 
myös pienet koululaiset.  

 Lastenhoitopalvelujen aukioloajat eivät ole seuranneet työmarkkinoiden kehitystä 24/7 yh-
teiskunnaksi.  Tämä haittaa vanhempien työllistymistä ja erityisesti yhden vanhemman perhei-
den.  Pahin tilanne on erityistarpeisten lasten vanhemmilla.  Perheet toivovatkin työnantajilta juuri 
joustoja työajan suhteen. Mahdollisuus etätyöhön ja työajan liukumiin voivat olla työllistymisen 
kannalta ratkaisevia. Myös osa-aikatyötä toivotaan.

Yhden vanhemman perhe oli työllistynein kotitalousmuoto
Muutama vuosikymmen sitten yksinhuoltajaäitien työttömyysaste lähenteli nollaa ja työllisyys-

aste oli 89 %.  Se oli huomattavasti korkeampi kuin parisuhteessa olevien äitien (82 %).  Suuren 
laman jälkeen muiden väestöryhmien työllisyys parani nopeasti nousukauden myötä, mutta ei 
yksinhuoltajien. Työttömyysaste on jo pitkään ollut kaksinkertainen muuhun väestöön verrattuna.  
Tuorein luku 16,0 % (Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilasto 2021).

Lähteet:
Forssén, Katja – Ritakallio,Veli-Matti Yksinhuoltajaäitien moniulotteinen köyhyys Euroopassa, teoksessa
Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 45, 2006 Forssén, 
Haataja, Hakovirta Yksinhuoltajuus Suomessa Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 50/2009
Hakovirta, Mia Yksinhuoltajaäitien työllisyys, toimeentulo ja työmarkkinavalinnat, 
Kröger, Teppo Hoivaköyhyys yksinhuoltajaperheessä. Kenelle lastenhoito-ongelmat kasautuvat, teoksessa Takala 
toim. Onko meillä malttia sijoittaa lapsiin? Kela ,2004
Moilanen, Sanna Monitahoisten vaatimusten keskellä: Yksinhuoltajaäitien epätyypilliset työajat ja työn ja perhe-
elämän yhteensovittaminen, Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2019, 122 p
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etunimi.sukunimi@yvpl.fi
HELSINKI:
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Kätlin Ristolainen 
va. talous- ja hallintokoordinaattori 
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Piritta Kähkönen 
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Teija Hallbäck-Vainikka 
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Markku Iso-Heikko 
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Marjo Meriranta 
Asiantuntija, erotyö ja yksin lasta kasvattavien 
tuki, aluetyö Itä-Suomi, p. 0400 441 708
Taitto: Lieska-Tuotanto Oy 
Painopaikka: Lehtisepät Oy, Lahti 
 Ilmoitushinnat: 2 e/pmm
Muuttuva Perhe aineistot: 4/22 25.10.2022

Viime aikoina on julkisessa keskustelussa nostettu esille huoli nuor-
ten voinnista. Myös huhtikuussa julkaistun Miten sä voit & Hur mår 

du -kyselyn tulosten 3000 nuoren vastauksissa käy ilmi esimerkiksi kou-
lunkäynnin ja siihen liittyvien suorituspaineiden stressaavuus. Nuorten 
mukaan koulunkäynti uuvuttaa heitä eniten. Huolta lisäävät epävarmuus 
tulevaisuudesta ja se, miten itse pärjää elämässä. Nuorten mielenterveys-
ongelmat ovat lisääntyneet, mikä näkyy matalan kynnyksen chat-keskus-
teluissa ja asiakasjonoissa mielenterveyspalveluihin. Nuoret kertovatkin 
vaikeudesta saada omaan tilanteeseen välitöntä ja oikea-aikaista apua. 
Jonottaminen palveluihin pahentaa vointia. 

Hyvinvointialueisiin siirryttäessä on nuorten tulevaisuuden kokoinen 
paikka tarttua hyvinvoinnin haasteisiin juuri nyt. Nuoriin on resursoita-
va riittävästi tarjoamalla jonojen sijaan ammattilaisten apua heti sitä tar-
vittaessa. On huolehdittava, että kouluyhteisöt ovat jokaiselle nuorelle 
turvallinen ympäristö. Koulun merkitys oppimisen rinnalla on nuorten 
tulevaisuuden uskon ja luottamuksen vahvistaminen.  Nuorille suunnatut 
palvelut on vietävä sinne, missä nuoret ovat, kuten kouluihin, nuorisoti-
loihin, kauppakeskuksiin, verkkoyhteisöihin. Palveluiden on oltava sel-
laisia, että nuoret haluavat niitä käyttää. Nuorille tärkeää ammattilaisten 
kohtaamisessa on tuttuus, säännöllisyys ja työntekijän osoittama kiinnos-
tus. 

Hyvinvointialueiden päättäjien tehtävänä on vahvistaa nuorten asia-
kasosallisuutta. Nuoret on otettava mukaan suunnittelemaan hyvinvointi-
alueen lapsille ja nuorille tarkoitettuja palveluita ja niiden asiakaslähtöi-
syyttä nuoren palvelun käyttäjän silmin katsottuna. Nuorilla on näkemystä 
siitä, miten heidän hyvinvointiaan voidaan edistää hyvinvointialueiden 
työssä. Järjestöjen tarjoama monipuolinen osaaminen ja tuki nuorille on 
liitettävissä osaksi koulu- ja verkkoyhteisöjä. Hyvinvointialueiden päättä-
jiä kannustamme ennakkoluulottomasti ja rohkeasti yhteistyöhön järjes-
töjen kanssa. 

Terhi Rapeli, päällikkö, nuorisotoiminta, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto 
Päivi Hietanen, asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto
Miten sä voit & Hur mår du -kyselyn muu työryhmä Kasper - Kasvatus- ja 
perheneuvontaliitosta ja 
Barnavårdsföreningenistä
Nuoret erovaikuttajat, Kasper – kasvatus- ja perheneuvonta ry ja Yhden Vanhemman 
Perheiden Liitto
Nuorten kehittäjäryhmä Tsempparit, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto

Teksti on mielipidekirjoitus, joka on julkaistu Turun Sanomien, Aamulehden, Lapin 
Kansan ja Keskipohjanmaa-lehden yleisöosastoilla. 

NYTNuorten  
hyvinvointia  
on lisättävä
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Yhden vanhemman 
perheiden huoltajiin 
kohdistuu työelämässä 
syrjintää tai epäasiallista 
käytöstä, joka johtuu 
perhemuodosta. 
Monimuotoiset 
perheet -verkoston 
kyselyiden mukaan 
myös erityistarpeisten 
lasten vanhemmat ovat 
haavoittuvassa asemassa 
työelämässä.

"Jouduin irtisanotuksi edellisestä 
työstäni. Työssä suoriutuminen ei ol-
lut minulle haaste, mutta esimieheni 
sanoi, että minulle ei voi antaa juuri 
asiakkuuksia hoidettavaksi, kun saa-
tan olla sairauslomalla lasteni vuok-
si."

Tämä on esimerkki ennakkoluu-
loista, joita yhden vanhem man per-
heen vanhempi voi kohdata työelä-
mässä.

Vastaus on Monimuotoiset perheet 
-verkoston syrjintää ja epäasiallista 
käytöstä käsittelevästä kyselystä vuo-
delta 2021.

Kyselyn mukaan yhden vanhem-
man perheet ovat yksi Monimuotoi-
set perheet -verkoston perheryhmistä, 
joihin kohdistuu työelämässä yleisim-

min syrjintää tai epäasiallista käytös-
tä. Yhtä paljon kokemuksia kerrottiin 
vain lapsettomista ja lapsettomuus-
hoidoissa käyvistä.

Työn ja perheen yhteensovittami-
sen haasteiden lisäksi ennakkoluulot 
yhden vanhemman perheitä kohtaan 
voivat olla yksi syy siihen, että yhden 
vanhemman perheiden huoltajilla on 
muita vanhempia matalampi työlli-
syysaste. Suomen startup-yhteisön ja 
Monimuotoiset perheet -verkoston 
yhdessä Tilastokeskukselta tilaaman 
aineiston mukaan keskimäärin ero 
työllisyysasteessa muihin vanhempiin 
on jopa 12 prosenttiyksikköä, mutta 
ero on suurempi pienten lasten van-
hemmilla ja matalampi vanhempien 
lasten huoltajilla.
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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:  
helja.sairisalo@yvpl.fi

Asianajajat Kirsi Tarvainen,  
Johanna Ojala, Ilse Lehtimaja  

ja Sofia Räsänen

Museokatu 8, 3. krs.
00100 Helsinki

Puh. 010 326 6001

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

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

TAASKO LAPSI SAIRASTAA?
Työyhteisö voi käyttäytyä välillä epäasiallisesti 

m u u t t u v a  p e r h e  3/2022
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Myös muista verkoston tekemistä 
kyselyistä on tullut esimerkkejä sii-
tä, millaista syrjintää tai epäasiallista 
käytöstä yhden vanhemman perheen 
huoltaja saattaa kohdata työelämässä. 
Kyselyitä olemme tehneet nyt viiden 
ammattiliiton luottamushenkilöille. 
Vastauksia on yhteensä noin 1 300.

Taasko se lapsi tai äiti sairastaa, 
työyhteisö oli reagoinut epäasiallises-
ti vanhemman sairauslomaan luotta-
mushenkilön mukaan. Myös muissa 
luottamushenkilöiden vastauksissa 
oli kuvattu tilanteita, joissa sairaan 
lapsen hoitovapaat ja vanhemman 
toistuvat sairauslomat olivat aiheut-
taneet epäasiallista kommentointia 
työyhteisöissä. 

Kyselyssä kuvattiin tilanne, jossa 
ero lapsen vanhemmasta oli muut-
tanut työnantajan suhtautumisen 

vanhempaan selvästi. Tarina oli hyvä 
todiste siitä, ettei syrjinnässä ole kyse 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai 
perheellistymiseen kohdistuvasta syr-
jinnästä, vaan syrjinnästä perhemuo-
don vuoksi.

Myös lapsen erityistarpeet 
heikentävät vanhemman 
asemaa

”Käytännössä annettiin siis vaih-
toehdoksi joko jatkaa samoin ehdoin 
tai irtisanoutua. Sanottiin, että joskus 
lapsien vuoksi pitää tehdä ratkaisuja, 
eli työn ja erityslapsiperheen yhteen-
sovittaminen oli nollasummapeliä.”

Tämä Monimuotoiset perheet -ver-
koston kyselyyn tullut vastaus kuvaa, 
millä tavoin erityistarpeisen lapsen 

vanhempi saatetaan pahimmillaan 
savustaa työyhteisöstä. Myös se, että 
lapsella on erityistarpeita, saattaa 
heikentää vanhemman asemaa työ-
elämässä. Vastauksissa on kuvattu 
muitakin tilanteita, joissa vanhempi 
on pahimmillaan joutunut irtisanou-
tumaan eri perhetilanteissa. Asenteel-
lisuutta löytyy sekä työyhteisöiltä että 
työnantajilta. 

Vaikka esimerkit ovat masentavia, 
löytyy kyselyistä myös onnistumisista 
esimerkkejä. Eräässä luottamushen-
kilön tarinassa yhden vanhemman 
perheen vanhempi toimi ansiokkaasti 
esihenkilönä ja sai kiitosta empaatti-
suudestaan. Kyselyn toisessa vastauk-
sessa eronnut esihenkilö sai arkensa 
sujumaan, vaikka aluksi se oli aiheut-
tanut kummastelua. Sekä tutkimusten 
että kyselyiden valossa vaikuttaa siltä, 
että perheystävällisyys onnistuu eri 
tavoin eri aloilla ja eri työpaikoilla. 
Jos siis kohdalle sattuu epäasiallinen 
työyhteisö, voi toisella työpaikalla 
työn ja perheen yhteensovittaminen 
olla paljon sujuvampaa.

Tiina-Emilia Kaunisto
Työelämän erityisasiantuntija, 
Monimuotoiset perheet -verkosto
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Kiusaamistarkoituksessa 
tehty lastensuojeluilmoitus 
tarkoittaa, ettei ilmoituksen 
tekijällä ole todellista huolta 
lapsen hyvinvoinnista, jolloin 
sen tarkoitus on loukata tai 
kiusata toista vanhempaa. 
Tällaiset ilmoitukset ovat 
huoltokiusaamista. 

Janette Vesterinen on tutkielmas-
saan ”Lastensuojeluilmoitus huol-
tokiusaamisen välineenä – sisäl-
lönanalyysi äitien kokemuksista” 
(2021) määritellyt huoltokiusaamisen 
kiusantekona. Huoltokiusaamiseen 
liittyy joskus vieraannuttamista, eli 
vanhempi pyrkii tietoisesti demo-
nisoimaan kohdevanhemman van-
hemmuuden merkityksen ja roolin 
lapsen elämästä (Vesterinen 2021). 
Vesterisen pro gradu -tutkielma ha-
vainnollistaa äitien kokemuksia isien 
huoltokiusaamisen yhteydessä teh-
tyjen lastensuojeluilmoitusten syistä 
sekä niiden vaikutuksista äitien van-
hemmuuteen. Tutkimuksessa tuodaan 
esille, että tulokset voidaan laajen-
taa koskemaan myös isien kokemaa 
huoltokiusaamista. 

Poliisihallituksen ”Toiminnallinen 
käsikirja lähisuhdeväkivaltaan puut-
tumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi” 
(2022) määrittelee kiusaamistarkoi-
tuksessa tehdyt lastensuojeluilmoi-
tukset vainoksi. Vainoaminen on 
kriminalisoitu, eli siitä tulisi saada 
sanktio. Mikä tekee tässä kontekstis-
sa asiasta hankalan, on että jokainen 
lastensuojeluilmoitus tulee ottaa to-
sissaan ja tutkia. Lastensuojeluasian 
vireille tulon jälkeen sosiaalityönte-
kijän tai muun lastensuojelun työn-
tekijän on arvioitava välittömästi 
lapsen mahdollinen kiireellinen las-
tensuojelun tarve (Lastensuojelulaki 
2007/417). Sosiaalihuolto ei voi itse 
määritellä, onko ilmoitus aiheellinen 
vai ei. 

Vesterinen toteaa, että aiheet-
tomiksi koettujen lastensuojeluil-
moitusten käsittely on haasteellista. 
Ilmoitukset tulee aina käsitellä sosiaa-
lihuollon piirissä, mutta huoltoriidat 
ja mahdollinen eron jälkeinen vaino 
sovittelussa, tai jopa tuomioistuimes-
sa. Vesterisen mukaan äidit koke-
vat, etteivät saa apua oikein mistään 
huoltokiusaamisen jälkeen. Tapahtuu 
inhimilliseltä kannalta ikävä palvelui-
den välillä pompottelu, ja usein hä-
tääntynyt ja ahdistunut vanhempi jää 
ilman apua.

Kiusaaminen aiheuttaa paljon 
hätää

Aiheettomaksi koetut lastensuo-
jeluilmoitukset aiheuttavat vanhem-
massa Vesterisen mukaan paljon ah-
distusta, surua, hätää, huolta, epäilyä 
omasta vanhemmuudesta ja jopa 
itsemurha-ajatuksia. Osittain arve-
len, että tämä johtuu myös äitien 
kokemasta paineesta olla hyvä tai se 
ensisijainen vanhempi. Äidit kokevat 
paljon painetta vanhemmuudestaan 
ns. tavallisessakin tilanteessa. Olen 
tavannut useita vanhempia, jotka 
ovat loppujen lopuksi luopuneet lähi-
huoltajuudesta tai jopa huoltajuudes-
ta, jotta kiusaaminen loppuisi. Usein 
heillä on myös todellinen huoli siitä, 
miten vainoaminen vaikuttaa lapsen 
hyvinvointiin. Miksi sitten toinen van-
hempi ajautuu huoltokiusaamaan?

Kiusaaminen ja vaino kertovat 
usein eron käsittelemättömyydestä, 
riitaisasta erosta tai ennen eroa ta-
pahtuneista asioista, jotka ovat jää-
neet kaihertamaan ja muuttuneet kat-
keruudeksi. Jättäjä on voinut kokea, 
ettei hän ole voinut vaikuttaa omaan 
elämäänsä. Eron eriaikaisuus eli ettei 
jätetty ole käsitellyt eroon johtaneita 
syitä yhtä paljon kuin ns. jättäjä, jos-
kus ei ollenkaan, johtaa usein vihan 
ja surun yllättävään suuruuteen. Jos 
näitä erotunteita ei osaa käsitellä, 
johtaa se katkeroitumiseen, jopa hä-

peän tunteeseen, jolloin kostohalu 
herää. Siksi lastensuojeluilmoitus ker-
too aina kuitenkin jonkun osapuolen 
inhimillisestä hädästä ja avuntarpees-
ta, Vesterinenkin sanoo. Surullista on, 
ettei kostajaosapuoli näe toimintan-
sa vaikutuksia lapseensa, joka kärsii 
konfliktoituneesta tilanteesta aina 
eniten.

Eroseminaariohjaajana olen huo-
mannut, miten valtava merkitys eron 
käsittelyllä on siihen, että kostohalu 
häviää. Eroryhmissä huomaa usein 
jätetyn osapuolen halun kostaa. 
Sama halu on usein sillä vanhem-
malla, joka kokee toisen vanhemman 
osallistuneen vanhemmuuteen vain 
vähän ennen eroa. Kun eroa pääsee 
käsittelemään rauhassa, ymmärtää, 
mitä suhteessa oikeastaan tapahtui ja 
kostohalu vähenee samalla, kun ero-
tunteet saavat käsittelyväylän. Tällöin 
on helpompi nähdä mahdollisen vai-
non laajemmat seuraukset.

Vesterinen sanoo, että tuomiois-
tuimen, järjestöjen ja sosiaalihuollon 
yhteistyön moniammatillinen kehit-
täminen eroriitoihin liittyen on tule-
vaisuuden tärkeä tavoite. Lastensuo-
jelussa ei ole selkeää toimintamallia, 
miten edetä, koska tätä yhteistyötä ei 
vielä ole. Viranomaisten pitää myös 
saada enemmän osaamista siihen, 
että he tunnistavat vainon ja huolto-
riidan. Tällöin vanhemmat saisivat oi-
kea-aikaista, riittävää ja oikeanlaista 
tukea. Ongelmanratkaisuun näen tar-
peelliseksi Vesterisenkin esiintuoman 
seikan: eron käsittely on äärimmäi-
sen tärkeää, ja eropalvelujen saata-
vuutta tulee parantaa. Nyt palveluja 
tarjoavat usein vain kolmas sektori tai 
yksityiset palveluntarjoajat, harvoin 
kunta tai kaupunki. Palvelut tulee 
tasa-arvoistaa niin, että kaikilla olisi 
mahdollista saada apua eroon, jol-
loin katkeruus toista vanhempaa koh-
taan vähenee. Tämä suojelee todelli-
sella tavalla myös lasta eron jälkeen.

Helka Belt
asiantuntija, YVPL ry
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aiheuttavat inhimillistä kärsimystä lapselle ja vanhemmalle – ilmoituksiin puuttuminen on haasteellista

Helka Belt

AIHEETTOMAT LASTENSUOJELUILMOITUKSET
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Isien ja lasten illat Rovaniemellä 
Mukavaa yhteistä tekemistä Isille ja lapsille. 

6.10. klo 16.30-18.30, MLL:n Per-
hetoimintakeskus, afterworks pitsail-
ta, tehdään yhdessä pitsaa.

2.11. klo 15-18, Tiedekeskus Pilke, 
Mukavaa toimintaa, koneita, mehua, 
keksiä ja kahvia.

Yhden Vanhemman Perheiden Liit-
to yhteistyössä Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton Lapin piiri, Erityislasten 
Omaiset ELO ry, Lapin ensi- ja turva-
koti ry, Rovaniemen Seurakunta, Tie-
dekeskus Pilke. Toimintaa koordinoi 
Markku: markku.iso-heiko@yvpl.fi, 
040 754 0026 Toiminta on maksuton-
ta eikä vaadi jäsenyyttä.

https://tukinet.net/teemat/vertais-
tukea-yhden-vanhemman-perhei-
den-vanhemmille/ryhmachatit/ 

Askelmerkkejä eron 
käsittelemisen tueksi  
Maksuttomat verkkochatit torstaisin kello 
20-21 etänä osoitteessa: 

https://tukinet.net/teemat/vertais-
tukea-yhden-vanhemman-perhei-
den-vanhemmille/ryhmachatit/  Lisä-
tietoja: helka.belt@yvpl.fi.

to 25.8. klo 20-21 Eroon liittyvät 
tunteet – tunnista eroviha

Kaikki eivät tunnista vihaansa, tai 
pelkäävät sitä. Vihalla on kuitenkin 
monta erilaista muotoa: pettymys, 
ärtymys, aggressio, epäonnistumisen 
tunne, viha itseä ja toista kohtaan, 
syyllisyyskin. Viha on tärkeää käsitel-
lä, jottei se muutu jähmeäksi katke-
ruudeksi. Viha auttaa myös irtaantu-
maan entisestä kumppanista.

to 1.9. klo 20-21 Eroon liittyvät 
tunteet – suru on hyvä surra

Suru voi tuntua liian kipeältä tai 
suurelta. Suru on kuitenkin eteenpäin 
vievä voima. Sen avulla voi käsitellä 
menetystään ja mennyttä suhdettaan 
rakentavasti. Suru muuttuu käsitel-
tynä haikeudeksi. Suru jää kehoon 
ja mieleen lamaannuttavana tuntee-

na, jos sitä ei käsittele. Uskalla surra 
eroasi.

to 8.9. klo 20-21 Mitä voin oppia 
erosta?

Miksi erosimme? Miksi valitsin 
juuri tämän kumppanin? Millaisia toi-
mintamalleja minulla oli suhteessa? 
Mitä voin niistä oppia?

to 15.9. klo 20-21  Itsetunnon ra-
kentaminen eron jälkeen 

Itsetunto voi olla murusina eron 
jälkeen. Siksi onkin todella tärkeää 
rakentaa itselleen itsetuntemuksen 
kautta ja hyväksyä omat piirteensä, 
käyttäytymismallinsa ja menneisyy-
tensä. Itsetunnon rakentaminen it-
sensä varaan rakentaa vahvempaa 
loppuelämää.

to 22.9. klo 20-21 Eron käsittely 
auttaa erovanhemmuutta 

Kun käsittelee omat tunteensa, ki-
pupisteensä ja eroon johtaneet syyt, 
kykenee myös tukemaan lastaan eron 
jälkeen. Hyvinvoiva vanhempi tar-
koittaa myös hyvinvoivaa lasta.

Tukea ja tietoa yhden vanhemman perhear-
keen

Maksuttomat verkkochatit ti kello 
18-19 tai 20-21 etänä osoitteessa:

https://tukinet.net/teemat/vertais-
tukea-yhden-vanhemman-perhei-
den-vanhemmille/ryhmachatit/

ti 4.10.2022 klo 18-19.00 Yhden 
vanhemman perhearki: mitä kaikkea 
siihen kuuluu ja miten selvitä siitä?

Perheessä monia asioita, joita pi-
tää ottaa huomioon, myös lasten ikä 
huomioiden. Varsinkin kun ei ole sitä 
toista vanhempaa siinä auttamassa. 
Mihin päiväkotiin, mihin kouluun ja 
miten matkat hoidetaan mihinkin. 
Miten kauppareissut hoidetaan, entä 
muut tärkeät esim. virastoasiat. Mi-
ten omat harrastukset ja jaksamisesta 
huolehtiminen, miten lasten harras-
tukset. Miten saada rahat riittämään?

ti 25.10. klo 20-21 Vanhemmaksi 
ilman kumppania - Yksin odottami-
seen liittyvät tunteet

Odotatko lasta yksin tai oletko 
vastikään saanut lapsen yksin? Millai-
sia tunteita, huolia tai iloja, odotuk-

seen liittyy sinun kohdallasi? Mistä 
voi saada tukea arkeen tarvittaessa? 
Tässä chatissa pohditaan elämää ja 
arkea ainoana vanhempana, sekä 
siihen liittyviä kysymyksiä ja tuntei-
ta. Tule jakamaan ajatuksiasi tähän 
Yhden Vanhemman Perheiden Liiton 
chattiin.

ti 8.11. klo 20-21 Kuinka vastaan 
lapselle toisen vanhemman puuttu-
misesta?

Oletko jäänyt yksin raskausaika-
na tai oletko hankkinut lapsen itsel-
lisesti, lahjoitetuilla sukusoluilla? 
Oletko pohtinut, miten keskustella 
lapsen kanssa toisen vanhemman 
puuttumiseen liittyvistä kysymyksistä 
ja asioista, joista lapsi ennemmin tai 
myöhemmin haluaa kanssasi keskus-
tella? Toisen vanhemman puuttumi-
nen – on lähtökohta mikä tahansa, on 
myös lapsen asia, osa hänen historiaa 
ja elämää, johon läsnä oleva van-
hempi voi ja kannattaa valmistautua. 
Tervetuloa jakamaan ajatuksia tähän 
totaaliyksinhuoltajien – yksin lasta 
odottavien ja yksin lapsen saaneiden 
yhteiseen chat-hetkeen!

ti 22.11.2022 klo 18:00 -19:00  
Yhden vanhemman perhe ja erityis-
lapsi

Yhden vanhemman perheessä teh-
tävien asioiden lista voi olla pitkä ja 
tulee tunne, että yhtenä vanhempana 
pitäisi revetä kahden vanhemman su-
perihmiseksi. Kiirettä voi olla sitäkin 
enemmän silloin, kun perheessä on 
erityistarpeinen lapsi. Tässä chatissa 
pohdimme arjessa jaksamista sekä ar-
jen sujuvuutta erityislapsiperhearjen 
näkökulmasta. Millaiset asiat haasta-
vat jaksamistasi? Millaiset asiat taas 
lataavat sinua? Mikä tuottaa sinulle 
hyvinvointia?  Levännyt ja omat ra-
jansa tunnistava vanhempi on myös 
lapsen kannalta paras mahdollinen 
vanhempi. Arjen sujuessa vanhem-
malla on voimavaroja lapsen kehityk-
sen tukemiseen ja oman hyvinvoin-
nin ylläpitämiseen.

Vetäjinä YVPL:n asiantuntijat Hel-
ka Belt, Marjo Meriranta ja Markku 
Iso-Heiko

Yhden vanhemman perheiden

MAKSUTONTA VERTAISTUKEA TARJOLLA

m u u t t u v a  p e r h e 3/2022
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Antti, minkälainen yhden 
vanhemman perhe sinulla on?

Olen etävanhempi. Nykyiseen 
perheeseeni kuuluu avopuolisoni 
sekä tietenkin lokakuussa kaksi täyt-
tävä lapseni. 

Mitä ajattelit, kun näit lapsesi 
ensimmäisen kerran?

Järkyttynyt, peloissani, iloinen, yl-
lättynyt, täynnä odotusta ja ihmetys-
tä.. tunteiden tulva ilman patomuu-
reja. 

Mitä lapsesi on opettanut 
sinulle?

Kärsivällisyyttä ja suoraviivai-
suutta. Olen läpi elämäni ollut kyllä 
rauhallinen ja kärsivällinen ihminen, 
mutta ilmeisesti aina voi parantaa. 
Toisaalta lapsi on opettanut myös 
tietynlaista suoraviivaisuutta. Kun on 
nälkä, niin sitten on nälkä ja syödään. 

Paljasta paras kasvatusvinkkisi!
Hah, nyt en kyllä tohdi alkaa neu-

voa muita kasvatuksessa. Jokaisella 
on hieman erilainen tyyli ja useim-
milla keinoilla lopputulos on hyvä. 
Ehkä siis sanon, että joskus kelvol-
linen on täysin hyvä ja vanhempien 
pitäisi muistaa olla armollisia myös 
itselleen ruuhkavuosien ja täydelli-
syyden tavoittelun ristiaallokossa.

Millaiseksi toivoisit lastesi 
tulevaisuuden?

Mahdollisuuksien täyteiseksi. 

Minä omasta puolestani haluan, että 
lapsien annetaan olla lapsia ja heidän 
kasvaessa tuetaan kehitystä parhaalla 
mahdollisella tavalla. Opetetaan rajat 
ja käytöstavat, mutta muistetaan että 
lapsille pitää tarjota mahdollisuuksia. 
Onnistua, epäonnistua, harrastaa, 
olla, näyttää tunteet, antaa tilaisuus 
kasvaa hyväksi ihmiseksi ja löytää 
oma polku. Toivon, että me aikuiset 
onnistumme pitämään maailman sen 
verran tolkuissaan, ehkä jopa paran-
tamaan sitä, että tulevat sukupolvet 
eivät tarvitse elää vaikkapa sodan pe-
lossa tai että heillä on mahdollisuus 
kokea luminen talvi. 

Mikä on sinulle parasta arjessa?
Tylsä harmaa arki. Ei arjen tarvit-

se olla sirkustemppuja ja ilotulitteita. 
Rullaava tasaisen turvallinen arki on 
aivan hyvä. 

Mitä yhdistystoiminta antaa 
sinulle?

Tilaisuuden vaikuttaa, tutustua uu-
siin ihmisiin, kuulla muita mielipitei-
tä oman kuplan ulkopuolelta ja kes-
kustella asioista. Yhdistystoiminnan 
kautta olen myös saanut paljon ver-
taistukea, kun sitä kipeästi tarvitsin. 

Miten liitto voisi edistää 
jäsenyhdistysten toimintaa 
parhaiten?

Näen jäsenyhdistysten suurimpana 
ongelma resurssien puutteen. Riippu-
en yhdistyksestä kyse voi olla rahas-
ta, vapaaehtoisten jaksamisesta tai 

ajasta, tiloista, tiedosta ja näin edes 
päin. Varsinkin pienissä yhdistyksissä 
toiminta saattaa olla pienen ryhmän 
tai pahimmillaan yhden ihmisen har-
teilla, mikä on kestämätöntä. 

Yhdistyksiin tulisi saada enemmän 
jäseniä ja vapaaehtoisia. Tämä on 
toki helpommin sanottu kuin tehty. 
Korotus liiton tarjoamaan rahalliseen 
tukeen tai omavastuuosuuden pie-
nentäminen voisi olla perusteltua. 
Mikäli liiton resurssit olisivat rajatto-
mat pitäisin varteenotettavana vaihto-
ehtona lisätyövoiman palkkaamista. 

Miten yhden vanhemman 
perheiden tarpeet voitaisiin 
huomioida Suomessa 
paremmin?

Tuki ja talous. Yhden vanhemman 
perheille on saatavilla tukea, mutta se 
ei tunnu tavoittavan kaikkia ja tues-
sa vaikuttaa olevan paikallista epä-
tasa-arvoa. Miten tavoitamme avun 
tarpeessa olevat? Kuinka voimme vai-
kuttaa siihen, että asuinpaikka ei vai-
kuta tuen saatavuuteen tai laatuun? 

Toinen tärkeä asia on talous, joka 
on turvallisen arjen kulmakiviä. Mo-
nessa yhden vanhemman perheessä 
talous on tiukilla ja tutkimuksien mu-
kaan työssäkäynti on vähäisempää 
verrattuna kahden vanhemman per-
heeseen. Käytäntöjä, joilla voimme 
mahdollistaa ihmisten työssäkäyn-
nin, tulee päivittää. Elinkustannusten 
nousu vaikuttaa konkreettisesti yhden 
vanhemman perheisiin, varsinkin 
mikäli perhe on pienituloinen. Pieni-

”Toivon, että tuleville isille mahdollistetaanEtävanhempi 
Antti Räsänen: 

aina oma neuvolakäynti.”
Tampereen liittokokous valitsi uudeksi liittohallituksen jäseneksi 
Antti Räsäsen Rovaniemeltä.
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tuloisilla ei ole enää varaa menettää 
ostovoimaa, joten näen korotuksen 
tarpeen tietyissä tukimuodoissa ja toi-
saalta perusmaksuja ei tulisi nostaa. 

Kolmanneksi haluan nostaa pin-
nalle isät. Isien rooli aina odotus-
ajasta lähtien, lastenvalvojien luona 
ja tuen tarve eivät aina toteudu lain 
kirjaimen mukaan tai tuki voi olla 

hankalasti saatavilla. Toivon, että 
tuleville isille mahdollistetaan aina 
oma neuvolakäynti, jossa he voivat 
käydä läpi huolia ja murheita neuvo-
latyöntekijän kanssa. Lastenvalvojien 
tulee valvoa lasten etua ja heidän tu-
lisi olla sokeita sukupuolelle, mikä 
ei valitettavasti aina toteudu. Lisäksi 
isien tarvitsema tuki niin perheessä 

kuin erotilanteissa voi olla hankalasti 
saatavilla ja siihen liittyy suomalaisen 
miehen ”minä pärjään kyllä” jäärä-
päisyyttä, stigmoja ja häpeää. Isät ei-
vät ole toisen luokan kansalaisia eikä 
avun hankkimisessa ja saamisessa ole 
mitään hävettävää!

Antti Räsänen: ”Käytäntöjä, joilla 
voimme mahdollistaa ihmisten 
työssäkäynnin, tulee päivittää.”

m u u t t u v a  p e r h e 3/2022
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Liittokokouksen yhteydessä 
Tampereella 7.5.2022 
tehtiin ryhmätöitä ja 
ideoitiin yhdessä Yhden 
Vanhemman Perheiden 
Liiton vapaaehtoistoiminnan 
kehittämistä. Vapaaehtoiset 
ovat liitolle sekä 
jäsenyhdistyksille arvokkaita 
ja tärkeitä toimijoita, joiden 
ansiosta pyörivät muun 
muassa vertaistuelliset 
olkkarit, erilaiset ryhmät 
niin aikuisille kuin 
nuorillekin ja enenevissä 
määrin myös erityyppiset 
verkkovertaisryhmät ja 
chatit sekä paljon muuta 
merkittävää toimintaa.

Vapaaehtoistoiminta koetaan niin 
tärkeäksi, että sen kehittämiseen 

keskittyy myös YVPL:n VeNyvä nuo-
risotoiminnan asiantuntija Piritta Käh-
kösen opinnäytetyö (YAMK), jonka 
tarkoituksena on mallintaa YVPL:lle 
vapaaehtoistoiminnan polku ja tarvit-
tavat tukitoimet mielekkäälle vapaa-
ehtoistoiminnalle. Liittokokouksen 
ryhmätyöt liittyivät opinnäytetyön 
tiedonkeruuseen. Niissä vapaaehtoi-
set, työntekijät ja nuoret ideoivat yh-
dessä, millaisia asioita tulisi huomioi-
da vapaaehtoisen polun eri vaiheissa. 
Muun muassa seuraavanlaiset asiat 
nousivat ryhmätöistä esille.

Lisää vapaaehtoisia
Lisää vapaaehtoisia olisi hyvä 

saada mukaan toimintaan. Nuorten 
ryhmä toi esille, että isiä olisi hienoa 
saada lisää vapaaehtoisiksi. Nuoret 
ideoivat lisäksi vapaaehtoistehtävistä, 
joissa voisi olla lemmikitkin mukana 
tai jota tehtäisiin yhdessä perheenjä-
senten kanssa. Ylipäänsä ryhmätöissä 
korostui ajatus, että kaikkia vapaaeh-
toisia tarvitaan; pienikin apu, on iso 
apu ja YVPL:n olisi hyvä tuoda esille, 
että meillä vapaaehtoisena on ihan 
sallittua ottaa ns. rusinat pullasta. 
On nimittäin huomattu, että kerta-
luonteinen vapaaehtoisuus (pop up 
-vapaaehtoisuus) voi myös kasvaa ja 
kehittyä hyvinkin sitoutuneeksi toi-
minnaksi, mikäli vastaanotto, ilma-
piiri ja kokemus tehtävän tärkeydestä 
sekä mielekkyydestä ovat vahvoja. 

Riittävästi tukea ja koulutusta
Vapaaehtoisten, niin aikuisten kuin 

nuortenkin, on saatava toimilleen 
riittävä tuki, koulutus ja perehdytys, 
tehtävän on oltava selkeä ja sitä olisi 
hyvä pystyä itse rajaamaan sopimaan 
omaan elämäntilanteeseen. Vapaa-
ehtoistoimintaa aloittaessa olisi hyvä 
pystyä aloittamaan pienin askelin. 
Pienempien (mutta yhtä tärkeiden) 
tehtävien jälkeen voisi olla mahdol-
lisuus edetä portaittain, uutta oppien, 
uuteen vapaaehtoistehtävään, jos sii-
hen on toivetta. Olisi siis juurikin se 
polku uuteen vapaaehtoisuuteen. Pa-
rityöskentelyä kannatettiin myös osis-

sa ryhmissä, samoin kuin mentoritoi-
mintaa erityisesti niissä tilanteissa, 
joissa johonkin toimeen on astumas-
sa uusi vapaaehtoinen. Tällöin ”kon-
kari”-vapaaehtoinen voisi ikään kuin 
saattaen siirtää tehtävää seuraavalle. 

Nuorille tehtäviä omien 
kiinnostuksen kohteiden 
mukaisesti

Nuoret vapaaehtoiset voisivat 
tehdä monenlaisia tehtäviä omien 
vahvuuksiensa ja kiinnostuksen koh-
teidensa mukaisesti. Vaikuttamis-
toiminta kiinnosti nuoria, ja myös 
yhdistystoiminnassa voisi olla nuo-
relle mielekkäitä tehtäviä, esimerkiksi 
some-sisältöjen tekemistä. Erilaisia 
hauskoja tapahtumia ideoitiin, kuten 
yöretkiä ja lastenoikeuksien päivän 
tapahtumia. Nuorelle tärkeää on, että 
toimintaa saa tehdä yhdessä toisten 
nuorten kanssa. Kasvaessaan aikui-
seksi nuori voisi mahdollisesti jatkaa 
toimimista yhdistyksessä, lastenoh-
jaajana tai jopa vastuutehtävissä pu-
heenjohtajana. 

Mielekkyyttä ja vertaistukea
Vapaaehtoistoiminnan mielek-

kyyttä lisääviksi tekijöiksi nähtiin se, 
että vapaaehtoisuudessa pääsee/pää-
sisi toteuttamaan omia vahvuuksiaan, 
osaamistaan ja motivaatiotaan. Va-
paaehtoisten keskinäinen vertaistuki 
nousi myös suuresti esille. Toiveena 
oli yhteisiä tapaamisia, retkiä, virkis-

MIELEKÄS VAPAAEHTOISTOIMINTA
on yhteisöllistä ja siinä pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan

Piritta Kähkönen
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tystapahtumia ja tiimityöskentelyä. 
Tiimityöskentelyssä ideana oli, että 
tehtäviä jaettaisiin tiiminä, jolloin 
esimerkiksi yhdistyksissä vastuu ja 
toiminta jakautuisivat useammille 
henkilöille. Vahva yhteisöllisyys koet-
tiin tärkeänä. Vapaaehtoisuudesta saa 
itselleenkin vertaistukea ja yhdessä-
oloa, mielekästä tekemistä, hyötyä 
myös omien asioidensa käsittelyyn, 
kokemuksia ja uuden oppimista sekä 
iloa ja uusia ystäviä.

Huomioimista ja palkitsemista
Vapaaehtoisten huomioiminen, 

palkitseminen ja kiittäminen sekä 
jonkinlaisen todistuksen tai suosi-
tuskirjeen saaminen tehdystä vapaa-
ehtoistoiminnasta koettiin tärkeinä 
asioina. Työntekijän tuki, kannustus 
ja kiitos voivat rohkaista ja sitouttaa 
jatkamaan vapaaehtoistoimintaa sekä 
saavat hyvän mielen. Pienet jutut 
koettiin tässäkin isoiksi, kuten esimer-
kiksi vapaaehtoisille järjestetyt yhtei-

set ”kahvitauot” tai muut vastaavat 
innostavat kohtaamisenpaikat.

Yhteydenpitoa ja palautetta
Yhteydenpito vapaaehtoiseen 

esimerkiksi puheluiden muodossa 
koettiin tärkeäksi, kuten myös se, että 
erilaiset materiaalit ja tietopaketit oli-
sivat aina saatavilla ja helposti löydet-
tävissä. Vapaaehtoisuudesta ei saisi 
myöskään aiheutua vapaaehtoiselle 
kuluja, eikä se saisi olla kuormittavaa. 
Palautteen keräämistä ja kehittämisen 
jatkamista kannatettiin.

Monikulttuurisuus huomioitava
Vapaaehtoistoiminnan kentällä 

olisi tulevaisuudessa huomioitava en-
tistä paremmin monikulttuuriset per-
heet ja tietoa YVPL:n sekä yhdistysten 
toiminnasta tulisi olla käännettynä 
useammalle kielelle. Nuorten vapaa-
ehtoisuuden ja pop up -vapaaehtoi-

suuden toivottiin lisääntyvän. Liiton 
ja yhdistysten välille toivottiin myös 
vahvempaa dialogia. Verkostoitumi-
sen ja järjestöjen välisen yhteistyön 
niin ikään toivottiin entisestään vielä 
lisääntyvän.

Ryhmätöissä ja sitä edeltänees-
sä opinnäytetyön aineistonkeruussa 
ilmeni lisäksi monia muita tärkeitä 
havaintoja, toiveita ja ideoita, joista 
saatte lukea lisää viimeistään opin-
näytetyön valmistuttua 12/2022. Täs-
tä on hyvä jatkaa kehittämistyötä. Iso 
kiitos kaikille ryhmätöihin osallistu-
neille! Ja, jos et vielä ole vapaaehtoi-
sena, mutta koet, että se voisi olla sun 
juttu, niin ole rohkeasti yhteydessä 
kehen tahansa liiton työntekijään tai 
alueesi yhdistyksiin.

Kirjoittanut: Piritta Kähkönen
Asiantuntija, nuorisotoiminta
VeNyvä, Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto ry
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TUKEA VANHEMPIEN EROON JA 
PERHETILANTEESEEN VERKOSSA

Perhesuhteet ja vanhempien ero -chat nuorille 
Sekaisin Gaming Discordissa 
Tule juttelemaan perhesuhteista, vanhempien erosta ja 
muista mietityttävistä jutuista Sekaisin Gamingiin joka kuun 
toinen torstai. Osassa chatteja mukana myös koulutetut 
vertaisnuoret. Yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa.
Chatit: 8.9., 13.10, 10.11. ja 8.12. klo 15.30-17.  
Tule chattailemaan: discord.gg/sekasin 

Apua eroon lasten ja nuorten -chat
Chatissa voit jutella VeNyvä-nuorisotoiminnan 
työntekijöiden kanssa esimerkiksi perheestä, vanhempien 
erosta, riidoista tai jos olet huolissasi itsestä tai jostain 
läheisestäsi. Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämä chat auki 
arkisin klo 15-18. 
VeNyvä-nuorisotoiminnan työntekijät chatissa: 1.9., 21.9., 
2.11., 10.11., 1.12. ja 19.12. klo 15-18. 
Tule chattailemaan: https://apuaeroon.fi/palvelu/lasten-ja-
nuorten-chat/

NUORTEN EROTYÖPAJA HELSINGISSÄ 
SYYSLOMALLA 
Milloin: Syyslomalla ma-ke 17.-19.10. klo 10-15 sekä ti 
25.10. klo 17-19 (yhteensä 4 tapaamista)
Missä: Tyttöjen talolla, Hämeentie 13 A 4. kerros 00530 
Helsinki
Kenelle: Noin 13-17-vuotiaille nuorille, joiden vanhemmat 
ovat eronneet. Työpajaan jokainen on tervetullut sellaisena 
kuin on, eikä siellä tarvita mitään erityisiä taitoja. Riittää, 
että on kokemus vanhempien erosta, ja siitä voi olla kulunut 
lyhyempi tai pidempi aika.
Mitä: Jutellaan asioista, jotka juuri teidän ryhmää 
puhututtaa, esim. kahden kodin arki, riidat perheessä, 
uusperhekuviot ja myös ilon aiheet. Mietitään tapoja, joilla 
vanhempien eroon liittyviä asioita voi käsitellä ja autetaan 

omilla kokemuksilla myös muita. Nuoret saavat hyödyntää 
itselleen mieluisia tapoja ilmaista ajatuksiaan (musiikki, 
piirtäminen, valokuvaaminen, kirjoittaminen, sarjakuvat 
jne.). Lisäksi pidetään hauskaa yhdessä ja syödään hyvin.
Edut: Päivittäinen lounas sekä työpajan päätteeksi 
leffalippu ja todistus, josta voi olla hyötyä opiskelu- tai 
työpaikkaa hakiessa. 
Ilmoittautuminen: https://link.webropol.com/s/
nuortentyopajatyttojentalo2022
Lisätiedot:  piritta.kahkonen@yvpl.fi tai p. 040 6705887
Työpaja järjestetään yhteistyössä Kasper -Suomen Kasvatus- 
ja perheneuvontaliiton ja Helsingin Tyttöjen talon kanssa. 

MUKAAN VENYVÄ-NUORISOTOIMINNAN 
KEHITTÄMISRYHMÄ TSEMPPAREIHIN
Kiinnostaako vaikuttaminen ja hauskapito kivassa ryhmässä? 
Tervetuloa mukaan kehittämisryhmä Tsemppareihin! 
Tsempparit ovat noin 12-17-vuotiaita yhden vanhemman 
perheiden nuoria, jotka esimerkiksi ohjaavat VeNyvä-
nuorisotoimintaa, ottavat kantaa nuorten asioihin, leireilevät 
jne. Tapaamisia on verkossa ja pari kertaa vuodessa livenä. 
Osallistua voi mistä päin Suomea tahansa. Osallistuminen 
on aina maksutonta ja myös matkat maksetaan. Ryhmään 
voi 
ilmoittautua YVPL:n työntekijälle Pirittalle esim. whatsappilla 
040 6705887 tai sähköpostilla piritta.kahkonen@yvpl.fi. 
Tervetuloa mukaan iloiseen porukkaan!

VeNyvä syksy -22

m u u t t u v a  p e r h e  3/2022
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KAMALAT ÄIDIT® -VERKKORYHMÄ TOTAALIYKSINHUOLTAJILLE 5.10. ALKAEN
Oletko murrosikäisen nuoren totaaliyksinhuoltajaäiti ja kaipaat ajatusten vaihtoa toisten äitien kanssa? Tervetuloa mukaan 
syksyllä kokoontuvaan Kamalat äidit® -verkkoryhmään.
Aika: 5.10-7.12. keskiviikkoisin klo 18-19.30
Paikka: Teams
Ilmoittautuminen 19.9. mennessä: https://link.webropol.com/s/kamalataidit2022
Ohjaajat: koulutetut vertaisohjaajat ja totaaliyksinhuoltajat Eve ja Tuija
Lisätietoja: YVPL:n työntekijältä Terhiltä: terhi.rapeli@yvpl.fi tai p. 040 1863421
Ryhmän toteuttavat Yhden Vanhemman Perheiden Liiton VeNyvä-nuorisotoiminta ja Suomen NNKY-liiton Kamalat äidit® 
-toiminta yhdessä.
 

Syksyn aikana tulossa myös ruokaklubeja ja do it -toimintaa eri puolella Suomea. Seuraa siis 
VeNyvä-toiminnan tiedotusta osoitteissa: www.yvpl.fi/venyva, Instagram @venyva ja Facebook @
yhdenvanhemmanperheidenliitto.

Lisätietoja VeNyvän toiminnasta ja tapahtumista saat: piritta.kahkonen@yvpl.fi tai p. 040 6705887

m u u t t u v a  p e r h e 3/2022
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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 etä-äitien vertaistukiryhmä. 
Etä-äitien vertaistukiryhmä Helsingissä. 
Kokoontumiset tiistai-iltaisin 20.9., 
18.10. ja 22.11 klo 17.30–19.00. Paik-
ka: Pienperheyhdistys Kinaporinkatu 
11 A 00500 Helsinki. Lisätietoja: helka.
belt@yvpl.fi
Helsingin Jätkäsaaren olohuone täysin 
yksin lastaan kasvattaville vanhemmille
kokoontuu Hyvän toivon kappelissa, 
Länsisatamankatu 26-28. Lisätietoja 
Pienperheyhdistys Riikka Koola riikka.
koola@pienperhe.fi, 040 640 3756.
Oulunkylän olohuoneen 
Helsingin Oulunkylän Olohuone 
kokoontuu yhä parittomien viikkojen 
tiistaisin klo 17-19 Oulunkylän kirkol-
la, Teinintie 10. Koronan takia aloitus 
siirtynyt, näillä näkymin kokoontumiset 
alkaa 22.2. 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 
joka kuun 2. perjantai 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 suun-
nittelija Hillamarialta: 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
Yhteyshenkilö ja lisätiedot Kirsi Huhta-
nen p. 040 500 1845.
Huittisten olohuone jää tauolla!  
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 lähivan-
hemmille yhdessä lasten kanssa. Ko-
koontumiset ovat toiminnallisia ja niissä 
jaetaan ajatuksia ja kokemuksia. Ryhmä 
kokoontuu Perhetupa Väkkärässä (Sa-
vonkatu 13, Iisalmi) parillisten viikkojen 
keskiviikkoisin klo 17–19. Lisätietoa 
ryhmästä: Laura Kumpulainen, laura.
kumpulainen@ylasavonensijaturvakoti.
fi. Yhteistyössä: Iisalmen srk ja Ylä-Sa-
von 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 
Katso tarkemmat tiedot: www.janakka-
lanseurakunta.fi/lapset 
Lisätietoja perhetyönohjaaja Tiina 

Alakoskelta p. 044 7656971, tiina.ala-
koski@evl.
JOENSUU
Pohjois-Karjalan Yhden Vanhemman 
Perheet ry Puh. 040 816 7138
https://pkyvp.fi, www.facebook.com/
peekoonyvp, yhdistys@pkyvp.fi
Syksyn olkkarit:
1.10. klo 15 - 18
5.11. klo 14 - 18
3.12. klo 13 - 18
Paikkana Perheentalo, Rantakatu 15, 
JOENSUU. Lastenhoito järjestetään 
ennakkoilmoittautumisten perusteella ( 
yhdistys@pkyvp.fi)
Yksinodottavien äitien tukihenkilö:
Odotatko lasta yksin? Pohjois-Karjalan 
Yhden Vanhemman Perheet ry:n 
yksinodottavien äitien tukihenkilö tar-
joaa vertaistukea ja apua. Ota 
rohkeasti yhteyttä, älä jää yksin.
Lisätietoja Facebookissa “Pohjois-Karja-
lan yhden vanhemman perheet ry” 
tai  yhdistys@pkyvp.fi

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.  
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 lisätiedot Seija Lamminpää 
0408465093
Torniossa Perheidentalolla
Putaankatu 2. Vertaistuki tapaamiset 
kerran kuukaudessa keskiviikkoiltaisin 
klo 17:30-19:30 syksyn aikana alkaen 
syyskuu 21.9., lokakuu 19.10., marras-
kuu 16.11. ja joulukuussa pikkujoulut.
Kemissä Perhekeskus Poukama Kauppa-
katu 28 joka kuukauden eka maanantai 
iltaisin klo 17:30-19:30 Vertaistuki ta-
paamiset ma 5.9, 3.10, 7.11 ja 5.12
Tervetuloa!
Pohjoisen Yhden Vanhemman Perheet 
ry  
Pohjoisen yhden vanhemman perheet 
ry:n  toiminta-alue on Ylitorniolta 
Kuivaniemeen. Tarjoamme perheille 
vertaistukea retkien ja muiden yhteisten 
tapahtumien sekä vertaistapaamisten 
muodossa. 
Lisätietoja saa ottamalla meihin yh-
teyttä:
email: pyvpry@gmail.com tai Pj Pia Sal-
mela p. 040-5198981 tai sihteeri Katja 
Manniala p. 040-5392497. Tervetuloa 
mukaan toimintaan!
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 koke-
muksia muiden vanhempien kanssa.
Kokkolan Olkkaria järjestää Yhden Van-
hemman Perheiden Liitto ry (yvpl.fi) ja 
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 torstaisin kerran 
kuukaudessa klo 17–19., 22.9., 20.10. 
ja 17.11. Tapaamiset ilmoitetaan myös 
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. 
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.
Vuoden 2022 Olohuonekokoontumiset 
ovat Perhetilkussa, osoitteessa Marian-
katu 10, Lahti.
Olohuoneet vuonna 2022 klo 17:30-
19:30 torstait 8.9., 6.10., 3.11., 1.12., 
8.12. Apua ja tietoa löytyy myös Yhden 
Vanhemman Perheiden Liitto Ry:n si-
vuilta: www.yvpl.fi tai soittamalla ma-to 
10.00-16.00 *Eroinfopäivystykseen* 
puh. 020 774 9800
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
Yhteystiedot: 
oulunseudunyvp@gmail.com 
oulunseudunyvp.pj@gmail.com 
Syksyn olohuoneet:
Maikkulan olohuone, maikkulan pk 1 
Jättikivenkatu 5, Oulu.
6.9., 4.10.,1.11.,13.12. klo 17.30-
19.30.
Linnanmaan olohuone, Pyhän luukkaan 
kappeli, Yliopistokatu 7,Oulu.
torstaisin klo 17.30 -19.30.
8.9.,13.10.,10.11.,8.12.
Keskustan olohuone maanantaisin krt/
kk, klo 17.30.-19.30. Päivitämme koti-
sivuille tarkemmat päivät.
OSYVP ry Muutokset,muu toiminta ja 
tapahtumat päivitetään kotisivuille esim.
leirit,lasten-ja nuortenkerhot  www.
osyvp.fi 
Nuorten Leskien vertaisryhmä,Kumppa-
nuuskeskus,Oulu.
Lisätiedot ja lastenhoidon ilmoittautu-
minen: tapani.autioniemi@gmail.com
11.9.2022 klo 16:00 - 18:00
16.10.2022 klo 16:00 - 18:00
13.11.2022 klo 16:00 - 18:00
11.12.2022 klo 16:00 - 18.00 
RAISIO
Raision vertaisryhmä yhden vanhemman 
pikkulapsiperheille
Tule mukaan LapsiArkkiin, yhdenvan-
hemmanperheiden omaan vertaisryh-
mään! Tapaamme klo 10-13 Pappilan 
perhetalossa (Kirkkoherrankuja 2) 
10.9.,15.10., 19.11. ja 17.12. Lisätiedot 
ja ilmoittautuminen sari.jokinen@evl.fi
RIIHIMÄKI
Riihimäen Yksinhuoltajien Olkkari Ko-
koontuu Temppeli katu 9C kerhotilassa. 
Iltaa ohjaavat ja lisätietoa saa:  vertai-
sohjaaja Kata Leino leinokata@gmail.
com ja diakoni Tiina Heiskanen, tiina.
heiskanen@evl.
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 klo 17-19. 
(21.9.,12.10.,9.11.,30.11.2022) Lasten-
hoitoa varten ilmoita tulostasi edellisen 
viikon torstaihin mennessä ja lisätietoja 
Enni Remes: 041 319 2602,  roinyksin-
jayhteishuoltajat@gmail.com 
Olet sitten yksin- tai yhteishuoltaja, niin 
tulet olkkariin, kun haluat jutella saman 
mielisten ihmisten kanssa, jotka ymmär-

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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tävät mistä puhutaan.
Tai kun haluat vain huokaista ja juoda 
vaikkapa kahvit lastenhoitajan touhutes-
sa lastesi kanssa.
Olohuone eronneille miehille
Kerran kuussa (22.9.,20.10., 10.11. 
ja 8.12.2022)  torstaisin klo 17-19.00 
Kansankatu 13 A 28, 6 krs., Rovaniemi, 
käynti sisäpihan puolelta. Kokoonnum-
me rentoutumaan sekä keskustelemaan 
eron jälkeisestä vanhemmuudesta. Ota 
pyyhe, jos haluat saunoa, makkaraa, 
mehua ja kahvia on! Toiminta on mak-
sutonta eikä vaadi jäsenyyttä. Ilmoit-
taudu tekstarilla, sähköpostilla tai soita, 
040 754 0026,  markku.iso-heiko@yvpl.
fi, Yhden Vanhemman 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 tiis-
taisin 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, 
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
Syksyn olkkaripäivät: 18.9., 30.10. ja 
27.11. klo 14-16 Perheiden talolla, il-
moittautumiset yhdistyksen sähköpostiin
Syyskokous on 12.11. klo 16.00, paik-
kana Perheiden talo  Itsenäisyydenkatu 
21 B, 1. krs, 33500 Tampere, esillä 
sääntömääräiset asiat. Tarjolla kokous-
kahvit, ilmoittautuminen yhdistyksen 
puhelimeen 9.11. mennessä. Tervetuloa! 
Muista tapahtumista lisää jäsenkirjeessä 
sekä Facebook -sivuillamme.
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. 
Hyvinvointiolkkari alkaa; 30.8. tiistaisin 
klo 17 – 19
Teatteria: Viidakkokirja 9.10. klo 15
Ruokakurssi (aikuinen & nuori) 12.10. 
klo 17.30
Uintiretki Forssan Vesihelmeen 6.11.
Ruokakurssi (aikuinen & nuori) 7.11. 
klo 17.30
Teatteria: Viirun ja Pesosen joulupuuhat 
26.11. klo 13.30   
Leos leikkimaa 4.12. klo 15
Ruokakurssi (aikuinen ja nuori) 15.12. 
klo 17.30 – 20.30

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet tule-
vat jäsenille sähköpostilla. 
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.
Vantaa Hakunilan yksin- ja yhteishuol-
tajien olohuone: Ryhmä kokoontuu 
syksyllä: 11.8. alkaen parillisten viikko-
jen torstait aina kello 17-19. Ryhmää 
vetää koulutettu vertaisohjaaja. Paikka: 
Hakunilan yhteisötalo Laukkarinne 6, 
Vantaa. Hakunilan Neuvolan viereinen 
ovi 3 kerroksessa. Lisätietoja: helka.
belt@yvpl.fi.
Vantaa Pähkinärinteen erovanhempien 
olohuone kokoontuu maanantaisin 
15.8., 12.9., 10.10., 7.11. Pikkujoulut 
5.12. kello 17.30-19.30. Ryhmää vetä-
vät koulutetut vertaisohjaajat. Paikka: 
Café Pähkinä /Hämeenkylän seurakunta 
Lammaskuja 2 A , 01710 Vantaa.  Lisä-
tietoja: helka.belt@yvpl.fi
VARKAUS
Varkauden seudun yksinhuoltajat ry:n
kaikille yksinhuoltajille avoimet Vertais-
Olkkarit järjestetään Varkauden Per-
heentalolla, aina kuukauden 3. lauantai. 
Varmista ajantasaiset ohjeistukset ja 
aika somesta tai laittamalla viestiä.
Vuoden 2022 VertaisOlkkarit: 17.9., 
15.10., 19.11., 17.12.
Seuraa meitä myös somessa FB @
varkaudenseudunyharit ja IG @varkau-
den_seudun_yhärit.
Olkkareiden lisäksi järjestämme leikki-
päiviä, retkiä, vanhempien iltoja, leirejä 
ym ym..
Jäseneksi voit liittyä helposti laittamalla 
sähköpostia osoitteeseen: varkauden-
seudunyharit@gmail.com, ilmoita vies-
tissä yhteystiedot, lasten syntymäajat, 
mahd. allergiat ym huomioon otettavat 
asiat.
Tervetuloa mukaan toimintaan! 
Lisätietoja: puh. 046 887 2790 tai var-
kaudenseudunyharit@gmail.com
YLIVIESKA
Ylivieskan Yhden vanhemman perhei-
den olohuone Keskiviikkona 21.9. klo 
17–19 pidetään Ylivieskan perhepe-
sällä Yksinhuoltajien ilta. Ilta on avoin 
kaikille yksinhuoltajille/perheellisille 
eronneille (koskee myös yhteishuolta-
juutta) tai näitä asioita pohtiville. Illassa 
vierailee YVPL (yhden vanhemman per-
heiden liitto) ero- ja järjestötyön asian-
tuntija Markku Iso-Heiko. Tervetuloa 
kuulemaan lisää yvpl:n Pohjois-Suomen 
toiminnasta sekä tulevasta yksinhuolta-
jien olohuoneesta, joka aloittaa kokoon-
tumiset Ylivieskan PerhePesällä tänä 
syksynä.  Tarjolla iltapala. Lapsille on 
järjestetty illan aikana tekemistä.  
Yksinhuoltajien olohuoneet kokoontu-
vat PerhePesällä:
Lokakuu keskiviikko 19.10. klo 17-19
Marraskuu keskiviikko 16.11. klo 17-19
Joulukuu 14.12. klo 17-19
Lisätietoja p. 044 7396 718 / Reetta tai 
reetta.anttila@mll.fi

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 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 
(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 09 2516 6310 (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 2022-2023
pj. Susanna Kavonius  
susanna.kavonius@hel.fi
varapj. Riikka Kähkönen
riikka.kahkonen@gmail.com
Jäsenet:
Tiia Huttunen
Marjo Koivuaho
Tarja Mäkelä
Satu Pylvänäinen
Susanna Reijonen
Antti Räsänen
Teija Tervakangas
Karita Vähä-Karvia
Varajäsenet:
Virpi Järvenpää
Satu Lahtinen
Seija Lamminpää  
Marita Marttanen
Marika Ranta
Johanna Siltakorpi
Mirja-Liisa Tepsa
Mia Wynne-Ellis
 
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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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 2022
ERORYHMÄT
Elämää on eronkin jälkeen.  Muutetaan yh-

dessä menetys voimavaraksi. 

TUKINET Askelmerkkejä eron käsittelemisen 
tueksi – chat, maksuton Käsittele erotunteitasi 
ja vanhemmuuttasi chatvertaisohjaajan kans-
sa torstaisin klo 20-21 25.8., 1.9., 8.9.,15.9. 
ja 22.9. (kts keskusteluteemat s. 7) Linkki 
ryhmään: https://tukinet.net/teemat/vertaistu-
kea-yhden-vanhemman-perheiden-vanhemmil-
le/ryhmachatit/ Lisätietoja: helka.belt@yvpl.fi. 

HELSINKI viiden kerran eroryhmän to 
20.10-17.11.2022 kello 17.30–19.30 Pienper-
heyhdistys, Petter Wetterin tie 6, 00810 Helsin-
ki. Ryhmän hinta on 50 €. Maksuton lastenhoi-
to. Käsittelemme erosurua ja -vihaa, itsetunnon 
rakentamista uudelleen, erovanhemmuutta 
sekä sitä, miten eron jälkeen lähteä kohti uutta. 
Vetäjänä eroseminaariohjaaja ja YVPL:n asian-
tuntija Helka Belt. Ilmoittautuminen syyskuussa 
2022 ja tiedustelut: helka.belt@yvpl.fi.

TEAMS Kamalat äidit ryhmä, 0 euroa,  5.10-
7.12. keskiviikkoisin klo 18-19.30  Ilmoittautu-
minen 19.9. mennessä: https://link.webropol.
com/s/kamalataidit2022 Ohjaajat: koulutetut 
vertaisohjaajat ja totaaliyksinhuoltajat Eve ja 
Tuija Lisätietoja: YVPL:n työntekijältä Terhiltä: 
terhi.rapeli@yvpl.fi tai p. 040 1863421. Ryh-
män toteuttavat Yhden Vanhemman Perheiden 
Liiton VeNyvä-nuorisotoiminta ja Suomen NN-
KY-liiton Kamalat äidit® -toiminta yhdessä.

Maksuttomat Eron ABC-illat, 0 euroa

Käsitellään lapsen huollon tapaamisen ja ela-
tuksenjärjestäminen vanhempien eron jälkeen. 
Paikalla asianajaja ja liiton työntekijä. Lasten-
hoito järjestetään tarvittaessa. Ilmoita hoidon 
tarpeesta etukäteen. Tarkoitettu eroavilla tai 
eronneille vanhemmille, heidän omaisilleen 
sekä ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään 
eroperheitä.

JÄRVENPÄÄ Eron ABC-ilta 0 euroa, ma 
19.9. klo 17.30-19.00 Järvenpään perheoikeu-
dellisessa yksikössä, Mannilantie 4, Järvenpää. 
Lisätietoja: helka.belt@yvpl.fi, 040 774 9660.

TURKU Eron ABC-ilta, 0 euroa, ke 28.9.2022 
klo 17.30-20.00, Perhetalo Heideken, Sepänka-
tu 3. mukana myös varatuomari Anne Teuri. Ei 
ennakkoilmoittautumista. Kahvitarjoilu. Lisätie-
toja: teija.hallback-vainikka@yvpl.fi, 040 541 
5294.

KUOPIO Eron ensiapupiste käynnistyy ke 
31.8. klo 16-17.30. Päivystykset myös ke 5.10. 
ja 9.11. Kuopion museolla Kantti-rakennuk-
sessa. Tule keskustelemaan luottamuksellisesti 
ammattilaisten kanssa. Maksuton. Yhteistyössä 
Kuopion Ensikotiyhdistys, Kuopion kaupungin 
perheneuvola, kriisikeskus ja perheasiain neu-
vottelukeskus, YVPL ja Kuopion museo.

OULU Eron ABC-ilta, 0 euroa, 30.8. klo 
17.30 Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53. Ilm.  
29.8.klo 15.00 mennessä.  Ilmoita lastenhoidon 
tarve: oulunseudunyvp@gmail.com. Paikalla 
AA Jutta Wallén-Leino. Neuvonta maksutonta 
eikä vaadi jäsenyyttä. Lisäksi joka kuukausi, 
katso tarkemmat ajat ja asianajajatkin: osyvp.fi  
ja yvpl.fi  kotisivuilta. Yhteistyössä Oulun seu-

dun yhden vanhemman perheet ry.
ROVANIEMI Vanhempien eron ABC-illat, 

25.10. Kansankatu 13 A 28 A krs, käynti sisä-
pihan puolelta. Illassa saa perustiedot lapsen 
huollon, tapaamisten ja elatuksen järjestämises-
tä vanhempien eron jälkeen. Ilta on tarkoitettu 
eronneille tai eroaville vanhemmille, heidän lä-
hiverkostolleen sekä niille, jotka työssään koh-
taavat eroperheitä. Mukana Arctica asianajotoi-
mistosta asianajaja Antti Hyvönen.

Lastenhoito järjestetään tarvittaessa! Ilmoitat-
han siis tulostasi etukäteen. Toiminta on mak-
sutonta eikä vaadi jäsenyyttä. Kysy lisää teks-
tarilla, sähköpostilla tai soita, 040 754 0026, 
markku.iso-heiko@yvpl.fi

JOULULOMIEN HAKUAIKA 
PÄÄTTYY 22.9.2022. 

Lomahaku: https://mtlh.fi/lomatarjonta/eri-
tyisryhmille/hae-oman-kohderyhmasi-lomaa/
yhden-vanhemman-perheiden-liitto-ry/ Loman 
hinta 50 euroa, alle 17-vuotiaat lapset ilmai-
seksi. Iltapala sisältyy hintaan.Lomajaksot 22.-
27.12.2022, Kuortaneen urheiluopistossa, p. 
06 5166 111, www.kuortaneenurheiluopisto.
fi ja 22.-27.12.2022, Savonlinnan Spahotel 
Casinossa, p. 015 73 950, myynti@spahotel-
casino.fi.Lisätietoja:040 541 5294, teija.hall-
back-vainikka@yvpl.fi Tuettuun lomaan voi ha-
kea kahden vuoden välein. Yhteistyökumppa-
nina Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:ltä 
(www.mtlh.fi)


