
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päijät-Hämeen Perheneuvola 

Lahden Seudun Kriisikeskus 
 

Lahden seudun 
yhden vanhemman perheet ry 

OLETKO ERONNUT TAI EROAMASSA? 

Tukea arkeen 

 tietoa Päijät-Hämeen eropalveluista 

(sis. yhteystiedot ja linkit) 



 

PÄIJÄT-HÄMEEN PERHENEUVOLA 
Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahti 
p. 03 818 3700, (ma-to 11-12), www.perheneuvola.fi 

Perheasioiden sovittelu on palvelu vanhemmille, jotka harkitsevat parisuhteen 
purkamista tai jos yhteistyö ei suju eropäätöksen tai eron jälkeen. Perheasioiden 
sovittelu tarjoaa ulkopuolista ja puolueetonta apua pohtimaan toimivia erojärjeste-
lyjä, lasten tilannetta, sekä huolto- ja tapaamisoikeutta. Keskustelut ovat luotta-
muksellisia. Palvelun tarjoaa Päijät-Hämeen perheneuvola. Se palvelee Lahden se-
kä ympäristökuntien (Aava, Oiva ja Heinola) asukkaita.  

Perheneuvola auttaa myös, jos lapsen kanssa tulee vaikeuksia kotona, koulussa tai 
kaveripiirissä. Kannattaa ottaa yhteyttä, jos lapsen kehitys huolestuttaa, jos puhe ei 
suju, tai jos on tapahtunut muutoksia, joita on vaikea käsitellä perheessä.  

Palvelu on maksuton. 

 

PERHEASIAN NEUVOTTELUKESKUS 
Vapaudenkatu 6 A  2 krs, 15110 Lahti 
Puhelinpäivystys on numerossa: 044 71 91 535 maanantaisin, keskiviikkoisin ja per-
jantaisin klo 8 - 11 (kesällä vain ma ja ke klo 8 - 11) 

Perheneuvonta tarjoaa apua parisuhde- ja perhekysymyksissä. Keskustelut ovat 
ehdottoman luottamuksellisia ja keskustelukielenä voi olla myös englanti. Palvelun 
tarjoaa Lahden seurakuntayhtymän Perheasiain neuvottelukeskus. Palvelu on 
avoinna kaikille uskonnosta riippumatta.  

www.parisuhdeapua.fi  

Palvelu on maksuton. 

 

PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT  - LASTENVALVOJA 
Vapaudenkatu 23 A, 6. krs, 15140 Lahti 
Nuorimman lapsen sukunimen alkukirjaimen mukaan (ma-to klo 11-12), A-J: 044 416 
3766,K-M: 044 416 3688, N-R: 044 416 3689, S-Ö: 044 416 3727 
https://www.lahti.fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/perheiden-palvelut/lapsen-
huolto-tapaamis-ja-elatussopimukset 
 
Vanhempien erotessa he voivat tehdä sopimuksen lapsen huollosta, tapaamisoikeu-
desta ja elatusmaksusta lastenvalvojan luona, joka vahvistaa sopimuksen, jos se ei 
ole lapsen edun vastainen. Vahvistettu sopimus vastaa lainvoimaltaan tuomioistui-
men antamaa ratkaisua. Palvelun tarjoaa yhdistetty alueellinen Perheoikeudellisten 
asioiden yksikkö Lahdessa. 
 
Palvelu on maksuton. 

http://www.perheneuvola.fi/
http://www.parisuhdeapua.fi/
https://www.lahti.fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/perheiden-palvelut/lapsen-huolto-tapaamis-ja-elatussopimukset
https://www.lahti.fi/palvelut/perhe-ja-sosiaalipalvelut/perheiden-palvelut/lapsen-huolto-tapaamis-ja-elatussopimukset


 

ERO LAPSIPERHEESSÄ, Lahden ensi- ja turvakoti ry  
Launeenkatu 8, 15100 Lahti 
044 750 4555, 0500 499 744 ja 050 561 4142 
www.lahdenensijaturvakoti.fi tai www.apuaeroon.fi 
 
Tarjoaa tukea ja neuvontaa sekä vertaisryhmiä eroa pohtiville ja eronneille van-
hemmille sekä heidän lapsilleen.  
Työmuotoina;  

 Asiakastapaamiset 

 Vanhemman neuvo-ryhmä eronneelle vanhemmalle 

 Eroneuvo –tilaisuus 

 Lasten eroryhmä 7-11 -vuotiaille.  
 

MIESSAKIT RY; ISYYDEN TUEKSI 
Aleksanterinkatu 30, 15140 Lahti 
050 511 3361 tai 050 511 3360 
www.miessakit.fi  

Isyyden Tueksi tarjoaa henkilökohtaista keskustelutukea ja ohjausta sähköpostin ja 
puhelinneuvonnan välityksellä isyyteen liittyvissä kysymyksissä. Muina palveluina: 
Erosta Elossa vertaistukiryhmät ja Eetu- tukihenkilötoiminta.  

Palvelu on maksuton. 

LAHDEN SEUDUN KRIISIKESKUS 
Saimaankatu 9 A 10; 15140 Lahti 
03 877 660 

Kriisivastaanotto on tarkoitettu yli 18-vuotiaille yksilöille, pariskunnille ja ryhmille. 
Apua äkilliseen traumaattiseen tilanteeseen: ihmissuhdeongelmiin, ahdistukseen, 
masennukseen, jännittyneisyyteen tai elämänhalun katoamiseen. Palvelun tarjoaa 
Lahden seudun kriisikeskus (Päijät-Hämeen mielenterveysseura) 
www.lahdenkriisikeskus.fi  

Palvelu on maksuton. 

LAHDEN SEUDUN YHDEN VANHEMMAN PERHEET RY 
Lahti 
http://www.neuvokas.org/sosiaali-ja-terveysalan-yhdistyksia/lahden-seudun-yhden-
vanhemman-perheet-ry-lahden-seudun-yharit/ 
 
Vertaistukea ja toimintaa yhden vanhemman perheille. Yhden vanhemman perhei-
den turinat pidetään Perhetuvalla, Loviisankatu 14.  

Ota yhteyttä: puheenjohtaja.lahdenseudunyvp(at)gmail.com tai lahdenseu-
dun.yvp(at)gmail.com.  

Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

http://www.lahdenensijaturvakoti.fi/
http://www.apuaeroon.fi/
javascript:void(0)
http://www.miessakit.fi/
http://www.lahdenkriisikeskus.fi/
http://www.neuvokas.org/sosiaali-ja-terveysalan-yhdistyksia/lahden-seudun-yhden-vanhemman-perheet-ry-lahden-seudun-yharit/
http://www.neuvokas.org/sosiaali-ja-terveysalan-yhdistyksia/lahden-seudun-yhden-vanhemman-perheet-ry-lahden-seudun-yharit/


 

 

   EROAUTTAMISEN NETTILINKKEJÄ: 

 

www.apuaeroon.fi 

https://ensijaturvakotienliitto.fi/apua-sinulle/#ero-lapsiperheessa 

http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/vanhemman_opas/ 

www.vaestoliitto.fi 

www.suomenkasper.fi 

www.suomalaineneroseminaari.fi 

www.sateenkaariperheet.fi 

www.mll.fi/vanhempainnetti/kipupisteita/ 

Ohjeita eroavalle -opas  lataa pdf-tiedosto 

www.e-julkaisu.fi/lahden_ensi_ja_turvakoti/lilli_ja_miki/  Tehtävä kirja 

lapselle vanhempien erotessa 

www.familiaclub.fi/   Kahden kulttuurin perheille 

http://www.supli.fi/  

 
 
 
 
 

http://www.apuaeroon.fi/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/apua-sinulle/#ero-lapsiperheessa
http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/vanhemman_opas/
http://www.vaestoliitto.fi/
http://www.suomenkasper.fi/
http://www.suomalaineneroseminaari.fi/
http://www.sateenkaariperheet.fi/
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/kipupisteita/
http://www.lahdenensijaturvakoti.fi/pdf/Ohjeita_eroavalle_vihko.pdf
http://www.e-julkaisu.fi/lahden_ensi_ja_turvakoti/lilli_ja_miki/
http://www.familiaclub.fi/
http://www.supli.fi/

