Tule, tule hyvä ero

– Erokirja lasten vanhemmille
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Kirja lapsiperheille eron hetkelle
Tule, tule hyvä ero – Erokirja lasten vanhemmille on syksyllä
2022 julkaistu kotimainen, yleistajuinen opas kaikille, joita
alaikäisen lapsen vanhempien ero koskettaa. Kirjaan on
koottu monipuolisesti tekstejä sekä asiantuntijoilta että eron
omakohtaisesti kokeneilta vanhemmilta ja lapsilta. Kirja
tarjoaa ajantasaista tietoa eroperheille, heidän läheisilleen
ja eroperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.
Kirjan on tuottanut ja julkaissut Elatusvelvollisten Liitto ry.
Ajatus kirjasta lähti siitä valtavasta kysymysten määrästä,

jonka liitto vuosittain saa eroihin ja lasten asioiden järjestämiseen liittyen. Luotettavalle ja puolueettomalle tiedolle
on selvästi koko ajan suurempi tarve. Kaiken keskiössä on
lapsen etu.
Tule, tule hyvä ero – Erokirja lasten vanhemmille on luettavissa maksutta Elatusvelvollisten Liiton nettisivuilta, ja
painetun version voi tilata liitosta postikulujen hinnalla.
Kirja on tarkoitus julkaista myös äänikirjana.

Löydät Lapsiperheen erokirjan Facebookista ja Instagramista. Kuuntele myös
Lapsiperheen eropodia Spotifysta!
Asianajaja Janne Kangas Asianajotoimisto Nordica Oy

Mannerheimintie 66 A 3 b, 00260 Helsinki
010 281 6250 | toimisto@nordica.fi | www.nordica.fi

Lapsen ja
vanhempien
parhaaksi
Elatusvelvollisten Liitto ry on lastensuojelu- ja edunvalvontajärjestö, jonka tavoitteena on edistää lapsen oikeutta säilyttää
hyvät suhteet molempiin vanhempiinsa myös eron jälkeen.
Meihin voit ottaa yhteyttä eroa harkitessasi, eron aikana tai
sen jälkeen.
Haluamme varmistaa, että lapsen edun lisäksi myös kummankin vanhemman oikeudet toteutuvat. Pyrimme ehkäisemään
huoltoriitoja ja lyhentämään niihin kuluvia aikoja. Erityisesti
tuemme lapsestaan erossa asuvaa vanhempaa.
Edunvalvonnan lisäksi yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja
muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ovat tärkeä osa
toimintaamme. Olemme mukana monissa muissa liitoissa,
kuten Väestöliitossa, Lastensuojelun Keskusliitossa ja Miesjärjestöjen keskusliitossa. Lisäksi meillä on edustus Tasaarvoasiain neuvottelukunta Tanessa ja Lapsen oikeuksien
viestintäverkostossa.

Perheoikeudelliset asiat
luottamuksellisesti ja
ammattitaidolla.
LEXEL Lakiasiaintoimisto
Länsituuli 10 B (5. krs)
PL 99, 02101 Espoo.
www.lexellaw.fi

Aluee
koko S na
uomi

Maksuton alkukartoitus ja hintatakuu.
Sami Suomalainen, OTM, LL.M., MBA | 040 130 4200

Elatusvelvollisten Liitolla on 17 paikallista jäsenyhdistystä, jotka järjestävät
monenlaista toimintaa. Liittymällä liittomme jäseneksi liityt samalla oman
alueesi paikallisyhdistyksen jäseneksi.

Jäsenenä saat muun muassa:
•
•
•
•

Elatusvelvollisten Liitto ry

neuvontaa ja vertaistukea
jäsenlehden 4 kertaa vuodessa
ero-oppaan
tapahtumia ja seminaareja

Karvaamokuja 4, 5. krs
00380 Helsinki
Puh. 050 572 0827
toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

Liity jäseneksi:
www.elatusvelvolliset.fi/
liity-jaseneksi

Puheenjohtaja
Ahti Hurmalainen
Puh. 0400 617 843
ahti.hurmalainen@pp.inet.fi

Vanhemman tukena,
lapsen oikeuksia turvaten
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Lapsen huolto
Lapsen tapaamisoikeus
Lapsen elatus
Oikeudenkäynnit

Ota maksutta yhteys etenemisvaihtoehtojesi arvioimiseksi
puh. 09 6829 4400
toimisto@jurentia.fi | www.jurentia.fi
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Tule mukaan!

