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Yleistä
Isät lasten asialla (ILA) ry:n tarkoituksena on edistää lasten oikeuksien toteutumista suhteessa
heidän molempiin vanhempiinsa erityisesti sen jälkeen, kun vanhemmat ovat eronneet.
Yhdistys puolustaa toiminnassaan lapsen perustuslaillista oikeutta siihen, että hänen
vanhempansa ovat yhdenvertaisia lain edessä. Vanhempien on käytännössä oltava
yhdenvertaisia oikeudenkäynneissä ja viranomaismenettelyissä.
Yhdistyksen tarkoituksena on purkaa sekä asenteiden että käytäntöjen ja menettelyjen tasolla
vallitseva isien ja äitien eriarvoisuus Suomessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdistys
pyrkii poistamaan sen epäkohdan, että lapset määrätään joko sosiaalitoimessa tehdyllä
sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä asumaan äitinsä luokse sellaisissakin tilanteissa,
joissa lapsen etu olisi asua isänsä kanssa tai vuorotellen vanhempiensa luona.
Edelleen yhdistyksen tarkoituksena on puolustaa lasten etua ja oikeutta molempiin
vanhempiinsa erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa toinen vanhempi, yleensä lapsen äiti, pyrkii
– usein viranomaisten ja tuomioistuimen tuella – vieraannuttamaan tai eristämään lapsen
toisesta vanhemmastaan, yleensä lapsen isästä. Yhdistys ei hyväksy sitäkään, että isät pyrkisivät
vieraannuttamaan tai eristämään lapsen äidistään.
Yhdistys korostaa toiminnassaan molempien vanhempien vastuuta aktiivisesti myötävaikuttaa
siihen, että lapsilla säilyvät mahdollisimman hyvät suhteet molempiin vanhempiin myös eron
jälkeen.
Yhdistys järjestää eronneiden isien matalan kynnyksen tukitoimintaa, jonka tavoitteena on
tukea eronneen isän mahdollisuuksia toimia edelleen lastensa isänä ja huoltajana.
Yhdistys tähtää toiminnassaan siihen, että koko yhteiskunnan asenteet, arvot ja toimintatavat
kaikilla tasoilla tunnustavat vanhempien yhdenvertaisuuden myös eron jälkeen ja muuttuvat
yhdenvertaista vanhemmuutta tukeviksi.
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Hallinto
ILA ry:n vuosikokous 2014 pidettiin maaliskuun 12. päivänä HelsinkiMission tiloissa Helsingissä
Kinaporinkadun kerhosalissa osoitteessa Kinaporinkatu 11 A. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin kokouksessa Juha Järä ja muiksi jäseniksi Ilja Mäki, Harri Salonen, Jyrki Risku, Wilhelm
Nouro, Pekka Pere, Juho Eerola ja Pauli Tossavainen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Jouni
Erppola, Timo Kettunen, Matti Martimo ja Petri Honkanen. Vastavalittu hallitus piti
järjestäytymiskokouksensa heti vuosikokouksen jälkeen ja valitsi varapuheenjohtajakseen Pauli
Tossavaisen, sihteerikseen Ilja Mäen, rahastonhoitajakseen Jyrki Riskun ja tiedottajakseen Petri
Honkasen. Timo Kettunen erosi hallituksen varajäsenen tehtävästä 5.6.2014 omasta
pyynnöstään ja Wilhelm Nouro erotettiin yhdistyksen hallituksesta yhdistystä vahingoittaneen
toimintansa takia ylimääräisessä yhdistyskokouksessa 7.9.2014.

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2014 alussa 371 varsinaista jäsentä ja 139 kannatusjäsentä.
Vuoden 2014 lopussa yhdistyksessä oli 495 varsinaista jäsentä ja 226 kannatusjäsentä.

Kokoustoiminta
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.3.2014 HelsinkiMission tiloissa Helsingissä Kinaporinkadun
kerhosalissa osoitteessa Kinaporinkatu 11 A. Lisäksi hallitus kutsui koolle ylimääräisen
yhdistyskokouksen Helsinkiin 7.9.2014, jolloin tehtiin päätös eräiden yhdistyksen sääntöjen
tarkentamisesta.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 12 kertaa
•

Hallituksen kokous 25.1.2014 klo 14, Vantaa

•

Hallituksen kokous 26.1.2014 – 24.2.2014, foorumikokous

•

Hallituksen kokous 5.3.2014 klo 18, Vantaa

•

Hallituksen kokous 12.3.2014 klo 21, Helsinki

•

Hallituksen kokous 23.3.2014 – 30.3.2014, foorumikokous
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Hallituksen kokous 3.4.2014 klo 18, Vantaa

•

Hallituksen kokous 13.6.2014 klo 19, Vantaa

•

Hallituksen kokous 21.8.2014 klo 18, Vantaa

•

Hallituksen kokous 25.9.2014 klo 18, Vantaa

•

Hallituksen kokous 23.10.2014 klo 18, Vantaa

•

Hallituksen kokous 12.11.2014 klo 18, Vantaa

•

Hallituksen kokous 5.12.2014 klo 18, Vantaa
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Varsinainen toiminta
Yhdistys vakiinnutti asemaansa entisestään vuoden 2014 aikana. Vieraannuttamis- ja myös
huoltokiusaamiskäsitteen pitäminen julkisessa keskustelussa olivat oleellinen osa yhdistyksen
toimintaa vuoden 2014 aikana. Aiempien vuosien tapaan yhdistys organisaationa ja yksittäisiä
jäseniä erikseen esiintyi vuoden aikana eri medioissa lukuisia kertoja.
Isät lasten asialla ry:n hakemus Miesjärjestöjen keskusliiton yhteistyöjäseneksi hyväksyttiin
12.2.2014. Liiton kokouksissa yhdistystä edusti puheenjohtaja Juha Järä.
Eduskunnan lakivaliokunta pyysi Isät lasten asialla ry:tä keväällä 2014 lausumaan Suomen
hallituksen esityksestä HE 186/2013 vp eduskunnalle laeiksi lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta
yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 10 §:n sekä sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta.
Kirjallisten lausuntojen lisäksi Isät lasten asialla ry:tä kuultiin asiantuntijana suullisesti
keskiviikkona 19.2.2014 pidetyssä kokouksessa eduskunnan päätalolla.
Isät lasten asialla ry lausui eduskunnan lakivaliokunnalle 29.9.2014 myös isyyslain
muuttamisesta.
ILA järjesti perinteisen vieraannuttamisen vastaisen päivän teematapahtuman Eduskuntatalon
edessä 25.4. ILA:n lisäksi tilaisuudessa olivat puheenvuoron käyttäjänä tai muulla tavoin
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mukana kymmenen muuta lastensuojelun parissa työskentelevää yhdistystä ja muuta tahoa.
ILA oli näytteilleasettajana mukana myös Lapsimessuilla 11.-13.4.2014. ILA osallistui kutsuttuna
Eduskunnan ihmisoikeuskeskuksen ja oikeusasiamiehen järjestämään seminaariin "Lapsen
oikeuksien sopimus 25 vuotta – toteutuuko lapsen etu?" 4.12.2014 sekä oli aktiivisesti mukana
lapsiasiavaltuutetun 16.12.2014 järjestämässä seminaarissa ”Lapsi erotilanteissa – toteutuuko
lapsen etu?”
ILA:n Oulun paikallisryhmä jatkoi yhteistyötään Parasta lapsille ja YVPL:n kanssa liittyen
erovanhempien vertaistukiryhmään, joka kokoontuu säännöllisesti Kumppanuustalossa.
Yhteistyösuhteita muiden lastensuojelun piirissä toimivien suomalaisten ja myös ulkomaisten
yhdistysten, tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa syvennettiin entisestään. ILA:lla on mm.
suora yhteys maailman tunnetuimpaan vieraannuttamisen asiantuntijaan, Eromyrkky-kirjan
kirjoittajaan Richard Warshakiin.
Yhdistyksen puheenjohtaja Juha Järä luennoi kutsuttuna Vantaan Laurea ammattikorkeakoulun
lastensuojelun opiskelijoille 6.10.2014.
Yhdistyksen Facebook-sivustolla keskustelu kävi vilkkaana ja sivuston seuraajien määrä kasvoi
vuoden aikana entisestään ollen vuoden 2014 lopussa 5056. Jokainen yhdistyksen uusi
varsinainen jäsen on saanut yhdistyksen jäsentyöryhmän jäseneltä puhelinsoiton, jonka kesto
on ollut noin 30-180 minuuttia. Vuonna 2014 pelkästään näitä uusien jäsenten
kontaktointipuheluita tehtiin vertaistukena 138 uudelle jäsenelle. Yhdistyksen vertaistuki jatkoi
toimintaansa myös yhdistyksen keskustelupalstalla, jonne voivat kirjautua vain yhdistyksen
jäsenet ja jonka toimintaa toimintavuoden 2014 aikana kehitettiin entisestään
vapaaehtoisvoimin. Lisäksi yhdistyksen aktiiviset jäsenet ylläpitivät yhteyksiä yhdistyksen
sidosryhmiin puhelimitse ja sähköpostitse satoja tunteja kuukausittain.
Toimintavuoden 2014 aikana yhdistys teki tärkeitä toimintaansa tukevia hankintoja kuten
äänentoistojärjestelmä sekä esitystekniikkaa.
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Makunuotta oy:n avustuksella yhdistykselle tarjoutui toimintavuoden jälkipuolella mahdollisuus
omiin toimitiloihin, joissa on mahdollisuus järjestää erilaisia tilaisuuksia kuten kokouksia ja
jäsentapahtumia sekä säilyttää yhdistyksen omaisuutta ja tavata sidosryhmiä. Samalla tila
tarjoaa luonnollisen paikan työpisteeksi yhdistyksen työntekijöille siinä vaiheessa, kun
yhdistyksen taloustilanne mahdollistaa oman työntekijän palkkaamisen. Yhdistyksen hallitus
kokoontui näissä tiloissa joitakin kertoja toimintavuoden lopulla ja samassa tilassa järjestettiin
myös yhdistyksen pikkujoulujuhla 5.12.2014.

Vaikuttajatapaamiset
Yhdistyksen edustajat tapasivat toimintavuoden aikana muun muassa seuraavia yhdistyksen
tavoitteita ja toimintaa tavalla tai toisella läheisesti koskettavia vaikuttajia ja muita toimijoita:
•

11.2. klo 09:30 PsyJuridica PsyT Helinä Häkkänen-Nyholm

•

24.2. klo 09:00 Sisäministeriö/kansliapäällikkö Päivi Nerg

•

28.2. Sosiaali- ja terveysministeri Susanna Huovinen

•

28.3. klo 09:00 STM/valtiosihteeri Rajakangas

•

4.3. Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa -työryhmän väliraportin arviointitilaisuus

•

11.3. klo 13:00 Oikeusministeri

•

13.5. STM/tasa-arvovaltuutettu Mäkinen ja ylitarkastaja Aaltonen

•

19.5. lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila

•

12.6. THL/Marttunen, Santalahti ja Tervo

•

16.6. Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa -työryhmä/pj Kari Välimäki

•

12.8. Ihmisoikeusliitto/toiminnanjohtaja Milla Aaltonen

•

12.8. Narsistien uhrien tuki ry

•

22.10. klo 09:00 prof. Heikki Hiilamo

•

22.10 Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa työryhmän loppuraportin julkistamistilaisuus

•

7.10. klo 09:00 Unicef/Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Mirella Huttunen
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•

30.10. Väestöliitto/parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen

•

25.11. klo 17:00 Unicef/Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Mirella Huttunen
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Verkostoitumistilaisuuksia jäsenille
Yhdistyksen jäsenet kokoontuivat verkostoitumisen ja vertaistuen merkeissä vuoden 2014
aikana useita kertoja useilla eri paikkakunnilla, esimerkiksi
•

27.6. klo 18:00 Jäsentapaaminen, Mäntsälä

•

14.9. klo 13:00 Opastettu sieniretki/Helgträsk, Sipoo

•

28.9. klo 14:00 Perhetapahtuma jäsenille, Vantaan HopLop

•

20.11. klo 18:00 Jäsentapaaminen, Tampere

•

26.11. klo 18:00 Jäsentapaaminen, Karkkila

•

5.12. klo 19:00 Pikkujoulut, Vantaa

•

11.12. klo 18:00 Jäsentapaaminen, Tampere

Isät lasten asialla ry:n jäsenet antoivat toimintavuoden aikana vertaistukea toisilleen ja
yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille hyvin mittavassa määrin.

Media
Yhdistys sai toimintavuoden 2014 aikana paljon osallistumispyyntöjä eri medioilta
haastatteluihin sekä päättötyöntekijöiltä ja muilta tutkijoilta erilaisiin lapsi- ja eroaiheisiin
tutkimuksiin. Yhdistyksen hallituksen jäsen, kansanedustaja Juho Eerola oli mukana Yleisradion
MOT-ohjelmassa 29.9.2014. Myös muita Isät lasten asialla ry:n jäseniä esiintyi vuoden 2014
aikana lukuisia kertoja eri radiokanavilla, televisiossa, lehtiartikkeleissa ja mielipidekirjoituksissa
sekä omalla nimellään että anonyymisti.

Hankkeet
Yhdistyksellä olivat toimintavuoden 2014 aikana meneillään muun muassa seuraavat hankkeet:
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Vieraannuttamis- ja huoltokiusaamisongelmien tunnettuuden lisääminen ja julkisen
keskustelun ylläpitäminen niistä eri medioissa

•

Vieraannuttamista ehkäisevien toimien ja käytäntöjen saaminen konkreettisesti mukaan
viranomaismenettelyihin ja Suomen seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan

•

Pyydettyjen lausuntojen laatiminen valiokunnille ja ministeriöille sekä niiden asettamille
työ- ja selvitysryhmille

•

Teematapahtumien, seminaarien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistuminen

•

Yhteistyön kehittäminen muiden lastensuojeluorganisaatioiden kanssa

•

Tiedotus- ja koulutusmateriaalien tuottaminen, hankkiminen ja jakaminen

•

Vertaistuen järjestäminen yhdistyksen jäsenille eri muodoissaan

•

Paikallinen jäsentoiminta ja sen kehittäminen edelleen

•

Verkkokaupan avaaminen yhdistyksen jäsenille

Yhteistyötä järjestöjen kanssa
Vuoden aikana suunniteltiin, käynnistettiin ja tehtiin yhteistyötä lukuisten muiden järjestöjen
kanssa. ILA:n yhteistyötahoja toimintavuoden 2014 aikana olivat muun muassa
•

Kaapatut lapset ry

•

Hyvä erovanhemmuus ry

•

Love ry

•

Elatusvelvollisten liitto ry

•

Mannerheimin lastensuojeluliitto ry

•

Miessakit ry

•

Miesjärjestöjen keskusliitto ry

•

Miesten tasa-arvo ry

•

Vanhempainliitto ry
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Pienperheyhdistys ry

•

Helsingin NMKY

•

Aseman lapset ry

•

Ensi- ja turvakotien liitto ry

•

Lokakuun liike

•

Väestöliitto

•

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

25.12.2014

8(8)

Toiminnan rahoittaminen
Yhdistyksen toiminta vuonna 2014 toteutettiin yhdistyksen hallituksen ja aktiivijäsenten oman
työnsä ohella tekemänä vastikkeettomana vapaaehtoistyönä pyrkien mahdollisimman
tehokkaasti hyödyntämään yhdistyksen jäsenillä olevaa ammattiosaamista esimerkiksi
markkinoinnissa sekä AD- ja IT-töissä. Pakollisia kuluja varten yhdistys sai toimintavuoden 2014
aikana konkreettista tukea ainakin seuraavilta tahoilta:
•

Sound Group Oy, tapahtumatekniikka

•

Relacom Finland Oy, tilat hallituksen kokouksille veloituksetta

•

Makunuotta Oy, tilat hallituksen kokouksille veloituksetta

•

Accounting Club Oy, talouden kirjanpitopalvelut veloituksetta

•

Helsingin NMKY, ilmoituskuluihin osallistumista

Lisäksi yhdistykselle kertyi varoja jäsenmaksuista sekä jäsenten antamista rahalahjoituksista.
Varsinaisia tukirahoja yhdistyksellä ei ollut käytettävissään vuoden 2014 aikana, mutta keväällä
yhdistys haki Raha-automaattiyhdistykseltä tukea projektimuotoisen toiminnan toteuttamiseen
vuodesta 2015 alkaen.
Isät lasten asialla ry
HALLITUS
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