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OULUN ENSI- JA TURVAKOTI RY
Eroauttaminen & Tapaamispaikka
Puusepänkatu 4 (1. krs)
90130 Oulu
Tiimivastaava, eroneuvo Sirpa Huotari p. 040 1591 170
Tapaamispaikan ohjaajat p. 0400 532 585
Mieskaveritoiminta Raija Lohilahti p. 040 6750 300
Toiminnanjohtaja Timo Peltovuori p. 0500 438 858
Palvelupäällikkö Nina Haapa-aho p. 040 6851 610
Talouspäällikkö Armi Parviainen p. 040 3548 198
sähköposti: etunimi.sukunimi@oetk.fi
www.oetk.fi
www.apuaeroon.fi
www.mieskaverit.fi
Tue toimintaa, jolla on merkitystä!
Liity jäseneksi tai tule vapaaehtoiseksi!
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Lisätietoja nettisivuilla

ASTI AJ

Kohti yhteistyövanhemmuutta
EROAUTTAMINEN JA TAPAAMISPAIKKA

• Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina
ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu.
• Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.
• Lapsella on oikeus säilyttää henkilöllisyytensä,
kansalaisuutensa, nimensä ja sukulaissuhteensa.
• Vanhemmistaan erossa asuvalla lapsella on
oikeus tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä
kumpaankin vanhempaansa. Tapaaminen voidaan
estää jos se on lapsen edun vastaista.
Oulun ensi- ja turvakoti ry on 70-vuotias lastensuojelujärjestö,
jossa Tapaamispaikkatoimintaa on toteutettu ja kehitetty jo yli
30 vuoden ajan. Toimintaa koordinoi valtakunnallinen Ensi- ja
turvakotien liitto.

• Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä
kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on
otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason
mukaisesti.

Vanhemmat voivat omalla toiminnallaan suuresti vaikuttaa siihen,
miten lapsi selviää perheessä olevasta erotilanteesta. Eroauttaminen
ja tapaamispaikka tarjoavat tukea yhteistyövanhemmuuden
vahvistamiseksi ja lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi.

• Lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon ja
uskonnonvapauteen.

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet
ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole
yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin.

• Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu
lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun
mukaisesti.

Eroauttaminen ja Tapaamispaikkatoiminta
Oulun ensi- ja turvakodilla:
• vertaistuellinen ryhmätoiminta (mm. Vanhemman neuvo®)
• Neuvokahvila
• yksilö-, pari- ja perhetapaamiset
• valvotut ja tuetut tapaamiset
• valvotut vaihdot
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• Mieskaverit®

• Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta,
välinpitämättömältä kohtelulta ja
hyväksikäytöltä.

(Lähde: Lapsen oikeuksien sopimus)

