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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 ns. 

lähivanhempi, pyrkii – usein viranomaisten ja tuomioistuimen tuella – vieraannuttamaan tai 

eristämään lapsen toisesta vanhemmastaan, ns. etävanhemmasta. Yhdistys ei hyväksy sitäkään,

että vieraannuttavat ja eristävät pyrkimyksen toteutuisivat päinvastaisessa asetelmassa.

Yhdistys korostaa toiminnassaan molempien vanhempien vastuuta aktiivisesti myötävaikuttaa 

siihen, että lapsilla säilyvät mahdollisimman hyvät suhteet molempiin vanhempiin myös eron 

jälkeen.

Yhdistys järjestää eronneiden vanhempien matalan kynnyksen tukitoimintaa, jonka tavoitteena 

on tukea eronneen vanhemman mahdollisuuksia toimia edelleen lastensa vanhempana ja 

huoltajana.
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Yhdistys tähtää toiminnassaan siihen, että koko yhteiskunnan asenteet, arvot ja toimintatavat 

kaikilla tasoilla tunnustavat vanhempien yhdenvertaisuuden myös eron jälkeen ja muuttuvat 

yhdenvertaista vanhemmuutta tukeviksi.

Hallinto
ILA ry:n vuosikokous 2015 pidettiin helmikuun 12. päivänä HelsinkiMission tiloissa Helsingissä 

Kinaporinkadun kerhosalissa osoitteessa Kinaporinkatu 11 A. Hallituksen puheenjohtajaksi 

valittiin kokouksessa Pasi Malmi, ja muiksi jäseniksi Juha Järä, Jukka Lampinen, Harri Salonen, 

Reima Rönqvist, Pekka Pere ja Pauli Tossavainen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Juho Eerola, 

Jari Kajan ja Juha Mäki-Petäys. Vastavalittu hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti 

vuosikokouksen jälkeen, ja valitsi varapuheenjohtajakseen Pauli Tossavaisen, sihteerikseen 

Jukka Lampisen, rahastonhoitajakseen Harri Salosen ja tiedottajakseen Juha Järän.

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2015 alussa 721 ja vuoden lopussa 956 jäsentä. Noin 2/3 

osaa on varsinaisia jäseniä, ja 1/3 kannatusjäseniä.

Kokoustoiminta
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.2.2015 HelsinkiMission tiloissa Helsingissä Kinaporinkadun

kerhosalissa osoitteessa Kinaporinkatu 11 A. 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana ennalta sovitusti noin neljän viikon välein

• Hallituksen kokous 13.1.2015 klo 18, toimisto, Vantaa

• Hallituksen kokous 24.1.2015 klo 20, foorumikokous
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• Hallituksen kokous 12.2.2015 klo 20:30, HelsinkiMission, kerhotilat, Helsinki

• Hallituksen kokous 19.2.2015 klo 19, Skype

• Hallituksen kokous 19.3.2015 klo 19, Skype

• Hallituksen kokous 24.3.2015 klo 18, Skype

• Hallituksen kokous 20.4.2015 klo 19, Skype

• Hallituksen kokous 14.5.2015 klo 19, Skype + toimisto, Vantaa

• Hallituksen kokous 24.5.2015 klo 20:30, Skype + toimisto, Vantaa

• Hallituksen kokous 17.6.2015 klo 19:15, Skype + pj:n koti

• Hallituksen kokous 16.7.2015 klo 22, Skype + pj:n koti

• Hallituksen kokous 6.8.2015 klo 19, Skype

• Hallituksen kokous 3.9.2015 klo 19, Skype

• Hallituksen kokous 1.10.2015 klo 19, Skype

• Hallituksen kokous 26.10.2015 klo 19, Skype

• Hallituksen kokous 14.11.2015 klo 12, Skype

• Hallituksen kokous 27.11.2015 klo 19, Etelä-Esplanadi 2, Borenius, Helsinki

• Hallituksen kokous 21.12.2015 klo 19, Skype

Varsinainen toiminta

Yhdistys vakiinnutti asemaansa entisestään vuoden 2015 aikana. Vieraannuttamis- ja myös 

huoltokiusaamiskäsitteen pitäminen julkisessa keskustelussa olivat oleellinen osa yhdistyksen  

toimintaa vuoden 2015 aikana. Aiempien vuosien tapaan yhdistys organisaationa, ja yksittäisiä 

sen jäseniä, oli esillä eri medioissa ja merkittävillä foorumeilla lukuisia kertoja. Ehkä 

merkittävimpiä yksittäisiä puheenvuoroja olivat yhdistyksen edustajan pyydettynä pitämä 

avausesitelmä TANE:n seminaarissa ”Eron jälkeen(kin) jaettu vanhemmuus. Lapsen huolto- ja 
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tapaamiskäytännöt murroksessa”, sekä puheenvuoro, jossa hallitusneuvottelujen 

hyvinvointityöryhmä kuuli  yhdistyksen edustajaa asiantuntijana.

Vieraannuttamisen vastainen päivä

Keväällä yhdistys järjesti, nyt neljättä kertaa, Kansainvälisen vieraannuttamisen vastaisen 

päivän Suomen päätapahtuman. Ensimmäistä kertaa tilaisuus järjestettiin Kansalaistorilla ja 

paikalle kertyi kuulijoita aiempia vuosia enemmän. Yhdistyksen edustajien lisäksi tilaisuudessa 

olivat puheenvuoron käyttäjänä 17 muuta lastensuojelun parissa työskentelevää yhdistystä , tai

muuta tahoa.

Sosiaalinen media

Yhdistyksen Facebook-sivustolla keskustelu kävi vilkkaana ja sivuston seuraajien määrä kasvoi 

vuoden aikana entisestään ollen vuoden 2015 lopussa 6052. Yhdistyksen esilläolo aktivoitui 

myös Twitterin puolella.

Vertaistuki

Yhdistyksen vertaistuki jatkoi toimintaansa vanhaan tapaan yhdistyksen keskustelupalstalla, 

mutta tämän lisäksi käynnistettiin vertaistukihanke, jota varten jäsenistön keskuudesta 

koulutettiin vapaaehtoisia puhelimitse tapahtuvaan vertaistuen antamiseen. Tätä varten 

tuotettiin myös 84 sivuinen (tarkista) ”FAQ” -kirjanen päivystäjien työn tueksi niistä tilanteista, 

joissa avun ja tuen hakijat voivat olla. Vuoden loppupuolelle asti vertaistukinumero oli annettu 

tiedoksi vain jäsenistölle, mutta marraskuusta lähtien numero tuotiin yhdistyksen sivustolla 

julkisesti esiin. Tällöin myös yhdistyksen ulkopuoliset tulivat annettavan vertaistuen piiriin.

Kyselyt tiedonhankinnan työvälineinä

Yhdistyksen uuden hallituksen aloitettua toimintansa, yksi kiireellisimpiä hankkeita oli tehdä 

kevään eduskuntavaaliehdokkaille kysely, jossa kartoitettiin ehdokkaiden mielipiteitä viiteen 
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yhdistyksen muotoilemaan ehdotukseen siitä, miten yhdistyksen agendan mukaisilla 

aihealueilla tulisi jatkossa tässä maassa toimia. Tulokset olivat rohkaisevan myönteisiä. 

Esimerkiksi yli 95% kannatti erolasten ensisijaiseksi asumisratkaisuksi vuoroasumista, ja myös 

vieraannuttamisen sanktiointi sai yli 90%:n kannatuksen.

Jäsenistölle, erityisesti uusille jäsenille, suunnattiin jäsenkyselyitä, joissa selvitettiin mm. sitä, 

mihin asioihin jäsenet ensisijaisesti toivovat saavansa tukea. Toivelistan kärkeen nousi toive 

saada vinkkejä siitä, mistä saa pätevää juridista apua omaan tilanteeseensa. Tuloksen 

perusteella käynnistettiinkin hanke, jossa perheoikeuden erikoistumisalakseen ilmoittaneille 

Asianajajaliiton jäsenille suunnattiin kysely, jolla pyrittiin kartoittamaan asianajajien 

kokemustaustaa lapsen huoltoon ja tapaamisiin liittyvissä kiistatilanteissa. Mielenkiinnon 

kohteena oli myös samaisten asianajajien näkemykset mm. siitä, millä tavalla he kehittäisivät 

nykyistä aihealueen lainsäädäntöä. Myös yhdistyksen jäseniltä kerättiin palautetta päivittyvään 

asianajajalistaa sen perusteella, minkälaisia kokemuksia asianajajista oli käytännön 

asianajotilanteiden kautta saatu.

Rahoitettu toiminta

Alkuvuonna Eduskunta vahvisti RAY:n edellisenä vuonna myöntämän tutkimusrahoituksen 

saamisen yhdistykselle. RAY:n rahoituksella tutkitaan tapaamisoikeuden 

täytäntöönpanoprosessin toimivuutta kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Molemmat projektit 

ovat käynnistyneet. Kvantitatiivisesti painottuneesta tutkimuksesta on vastannut VTK Vesa 

Huotelinin ja  laadullisen orientaation omaavasta YTM Marjaana Sorokinin.

Loppukeväästä RAY:lle jätettiin avustushakemus vertaistukihankkeesta, jonka seurauksena 

yhdistys olisi vuodelle 2016 saanut ensimmäisen palkatun työntekijänsä. Joulukuun puolenvälin 

tietämillä saatiinkin RAY:n myönteinen ennakkopäätös tuen myöntämisestä, tosin niin, että 

vuodelle 2016 anotun 130 000€:n sijaan yhdistys saikin vain 30 000€. Tämä rahasumma, 
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yhdistettynä Eduskunnan joulukuussa myöntämään 35 000€:n tukeen, teki mahdolliseksi 

työntejän palkkaamisen seuraavalle vuodelle.

Syksyn seminaari

Loppusyksyn mittava tapahtuma yhdistyksessä oli Eduskunnan lisärakennuksessa järjestetty 

seminaari, ”Lastenhuoltolaki uudistuu”. Seminaari sai osanottajilta varauksetonta kiitosta 

osakseen, ja seminaarin yhteydessä julkistettiin myös yhdistyksessä pitkään hiottu, useiden 

ulkopuolistenkin asiantuntijoiden kommentoima Lapsen edun toteutuminen huolto- ja 

tapaamisasiassa -raportti, jonka aiempi versio oli alkuvuodesta esitelty TANE:n seminaarin 

yhteydessä.

Työryhmätyö ja projektit

Yhdistyksen rakenteiden näkökulmasta katsoen, mittavia työpanostuksia yhdistyksen asioissa 

tehtiin työryhmien kautta (laki-, IT-, talous-, tutkimus-, vertaistuki- ja viestintätyöryhmät). 

Uudeksi työryhmäksi perustettiin loppuvuodesta Kannatustyöryhmä, jonka toimijoita ovat 

yhdistyksen tukijäsenet. Merkittävänä tuotoksena oli työryhmärakenteen ulkopuolisena 

hankkeena toteutettu ”Lapsen edun määrittely” -hanke, ja sen lopputuotoksena tuotettu 

Lapsen edun toteutuminen huolto- ja tapaamisasiassa -raportti.

Kansainväliseksi ihmisoikeuksien päiväksi yhdistys julkaisi loppuvuonna niin ikää 

hanke-/projektimuotoisesti ensisijassa mediaa varten koostetun paketin, ”Lasten oikeudet ovat 

erityisiä ihmisoikeuksia”, joka antaa perspektiiviä arvioida vieraannuttamista ihmisoikeuksiin 

liittyvänä kysymyksenä.

Yhdistyksen aktiivitoimijoiden panostus yhdistyksen asioiden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi 

vaihteli joistakin viikkotunneista useampaa kymmeneen ihmisestä ja kulloisestakin 

ajankäytöllisestä elämäntilanteesta riippuen.
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Verkostoitumista

Vuoden aikana yhdistys liittyi Kansalaisareena -vapaaehtoistyöverkostoon, sekä Euroopan 

maiden Colibri -verkostoon, jonka agendana ovat jaetun vanhemmuuden teemat. EU:n 9. lasten

oikeuksien foorumi järjestettiin Brysselissä, jonne juuri Colibri -verkostojäsenyyden takia EU:n 

kustantamana osallistui yhdistyksen hallituksen jäsen. Yhdistys teki myös päätöksen hakea 

jäsenyyttä Vapaaehtoisen netti- ja puhelinauttamistyön eettisestä neuvottelukunnasta.

Ilahduttavaa vuoden aikana oli huomata, kuinka paikallistoiminta aktivoitui pienen 

suvantoajanjakson jälkeen löytäen aivan uudenlaisia toimintamuotoja. Loppuvuodesta virisikin 

jo mielenkiintoa ryhtyä välittämään aktiivisesti erilaisia hyviä käytäntöjä eri paikkakuntien 

kesken.

Firmojen tuki

Makunuotta Oy:n tarjosi yhdistykselle edelleen toimitilat, joita käytettiin vuoden aikana lähinnä

kokouksiin ja yhdistyksen omaisuuden säilyttämiseen. Loppuvuonna tuli tieto, että tiloista 

joudutaan heti alkuvuodesta luopumaan.

Uusi yhteistyösopimus solmittiin Gummerus Oy:n kanssa, joka tarjosi lahjoituksena yhdistyksen 

vertaispäivystäjille Warshakin Eromyrkky -kirjat sekä tilat Villa Sarfvikista yhdistyksen 

koulutus-/seminaaripäivää varten. Myös aiesopimus vieraannuttamisteemaisen kirjan 

kustantamisesta tehtiin.

Muuta toiminnallista tukea saatiin mm. Etelä-Suomen erikoisvuokraus Oy:ltä 

kirjanpitopalvelujen, Asianajotoimisto Boreniukselta kokoustilojen tarjoamisen ja Sound Group 

Oy:ltä Vieraannuttamisen vastaisen päivän lavarakenteiden tarjoamisen muodossa.
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Vaikuttajatapaamiset ja seminaarit
Yhdistyksen edustajat tapasivat toimintavuoden aikana muun muassa seuraavia yhdistyksen 

tavoitteita ja toimintaa tavalla tai toisella läheisesti koskettavia vaikuttajia ja muita toimijoita, 

sekä osallistuivat oman alansa seminaareihin aktiivisina puheenvuorojen pitäjinä ja 

kommentoijina:

• TANEn seminaari: "Eron jälkeen(kin) jaettu vanhemmuus: Lapsen huolto-ja 

tapaamiskäytännöt murroksessa” 3.2.2015, Hotelli Arthur, Helsinki, ILA:lta puhujana 

tutkimusjohtaja, tilastotieteen tohtori Pekka Pere. Osallistui myös Juha Järä 

• STM:n Tasa-arvon tulevaisuutta tehdään nyt -seminaari 4.2.2015, Finlandia-talo, 

Helsinki, ILA:lta osallistui Juha Järä ja Jukka Lampinen 

• MJKL seminaariristeily Tallinnaan 8.2.2015, ILA:lta osallistui Pauli Tossavainen

• Vantaan kaupungin perhepalveluiden Eroauttamispaja 25.2.2015, ILA:lta osallistui Juha 

Järä 

• STM:n Ylijohtaja Raimo Ikonen, neuvotteleva virkamies Hanna Onwen-Huma 

tapaaminen 3.3.2015, Helsinki, ILA:lta osallistui Juha Järä

• Lastensuojelun keskusliiton tapaaminen 9.5.2015, Helsinki, ILA:lta osallistui Juha Järä, 

Pasi Malmi ja Pekka Pere

• Ihmisoikeusliiton tutkimusjohtajan Jäppisen tapaaminen 22.5.2015, ILA:lta osallistui 

Juha Järä ja Pekka Pere

• Hallitusneuvottelujen hyvinvointityöryhmä kuuli yhdistyksen puheenjohtajaa 27.5.2015, 

Säätytalo, Helsinki

• 9. EU:n lapsen oikeuksien forumi 3.-4.6.2015, Bryssel, ILA:lta osallistui Pekka Pere

• Tasa-arvoministeri Rehulan tapaaminen 6.8.2015, Helsinki, ILA:lta osallistui Pasi Malmi 

ja Pekka Pere
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• Monialainen ja lapsilähtöinen työskentely lastensuojelun alkaessa -seminaari 3.9.2015, 

Tampere, ILA:lta osallistui Pauli Tossavainen

• Sipilän hallituksen tasa-arvotyöpajaan puhujana osallistuminen 8.9.2015, Helsinki, 

ILA:lta osallistui Pasi Malmi

• Suomen uusperheiden liitto ry:n toiminnanjohtaja Pekka Larkelan tapaaminen 

17.9.2015, ILA:lta osallistui Pekka Pere

• Lapsen oikeus tulla kuulluksi -seminaari 25.9.2015, Jyväskylän yliopisto, ILA:lta osallistui 

Pauli Tossavainen

• Pääkaupungin turvakodin ”Lapsen oikeus molempiin vanhempii – myös riitaisassa 

erossa” -seminaari 28.9.2015, Metropolia AMK, Helsinki, ILA:lta osallistui Jukka 

Lampinen 

• THL:n Tasa-arvopäivät 1.- 2.10.2015, THL, Helsinki, ILA:lta osallistui pj Pasi Malmi, 

tiedottaja Juha Järä ja sihteeri Jukka Lampinen. Kokemuspörssipuheenvuorot käyttivät 

Malmi ja Järä

• STM:n ylijohtaja Raimo Ikonen, neuvotteleva virkamies Hanna Onwen-Huma 

tapaaminen 14.10.2015, Helsinki, ILA:lta osallistui Juha Järä ja Jukka Lampinen

• STM:n Lapset ja perheet -kärkihanke keskustelutilaisuus 28.10.2015, Helsinki, ILA:lta 

osallistui Pauli Tossavainen

• THL:n ”Lähisuhdeväkivalta sosiaalihuoltolaissa ja turvakotilaki” -seminaari, THL, Helsinki,

ILA:lta osallistui Jukka Lampinen

• Väestöliiton tapaaminen 2.11.2015, Helsinki, ILA:lta osallistui Juha Järä, Jukka Lampinen 

ja Pekka Pere 

• Neuvokeskuksen vuosittainen Erofoorumi 3.11.2015, Säätytalo, Helsinki, ILA:lta 

osallistui Jukka Lampinen

• Miessakit ry:n 20v juhlaseminaari ”Auta miestä mäessä – Oikea-aikaisen työntämisen ja 

jarruttamisen salat” 4.11.2015, Folkhälsan, Helsinki, ILA:lta osallistui Jukka Lampinen
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• THL:n ”Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien kohtaaminen ja ehkäiseminen 

lastensuojelussa ja sosiaalipalveluissa” -seminaari 6.11.2015, THL, Helsinki, ILA:lta 

pyydetyn kommenttipuheenvuoron esitti Jukka Lampinen, osallistui myös Juha Järä

• NEro kehittämishankkeen ”NErolla lapselle voimaa” -loppuseminaari 11.11.2015, 

Hyvinkää, ILA:lta osallistui Jukka Lampinen

• Lastenhuoltolaki uudistuu -seminaari 17.11.2015, Pikkuparlamentti, Helsinki, ILA:lta 

lukuisia osallistujia

• Helsingin kaupungin Oiva-akatemia: ”Isät ja isyys – Lapsen oikeus molempiin 

vanhempiin” -seminaari 19.11.2015, Helsinki, ILA:lta osallistui Jukka Lampinen ja Harri 

Salonen

• Lapsen oikeus tulla kuulluksi seminaaripäivän jatkotyöstämistä 25.11.2015, Jyväskylä, 

ILA:lta osallistui Pauli Tossavainen

• LaskeTut -hankkeen kehitystyöstä ja tutkimustuloksista, ”Suojele lasta – Järjestelmä 

lapsen puolella?” -seminaari 8.12.2015, THL, Helsinki, ILA:lta osallistui Jukka Lampinen

• Helsingin kaupungin Oiva-akatemia: Lapsen oikeus molempiin vanhempiin: Huoltoriidat 

ja lapsen vieraannuttaminen -seminaari 9.12.2015, Seurakuntien talo, Helsinki, ILA:lta 

osallistui Juha Järä, Jukka Lampinenja Harri Salonen

• Monimuotoiset perheet -verkoston projektipäällikön tapaaminen 15.12.2015, ILA:lta 

osallistui Pasi Malmi

• Naisjärjestöjen keskusliiton edustajien tapaaminen 18.12.2015, Cafe Ekberg, Helsinki, 

ILA:lta osallistui Jukka Lampinen, Pasi Malmi, Pihle Siltanen, Virva Westerlund,
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Verkostoitumistilaisuuksia jäsenille
Yhdistyksen jäsenet kokoontuivat verkostoitumisen ja vertaistuen merkeissä vuoden 2015 

aikana useita kertoja useilla eri paikkakunnilla, esimerkiksi

• Jäsentapaamiset Oulussa, lukuisia kokoontumisia

• Jäsentapaamiset Kotkassa, lukuisia kokoontumisia

• Jäsentapaamiset Tampereella, lukuisia tapaamisia

• Vieraannuttamisen vastainen päivä 25.4.2015, Kansalaistori, Helsinki

• Vertaistukijoiden kokoontuminen 30.8.2015, Villa Sarfvik, Espoo

• Yhdistyksen järjestämä seminaari 17.11.2015, Pikkuparlamentti, Helsinki

Verkostoituminen ILA:n alueellisilla Facebook -sivuilla pääsi vuoden aikana myös hyvin käyntiin.

Kaiken kaikkiaan yhdistyksen jäsenet antoivat toimintavuoden aikana vertaistukea toisilleen ja 

yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille hyvin mittavassa määrin.

Yhteistyötä järjestöjen kanssa

Vuoden aikana suunniteltiin, käynnistettiin ja tehtiin yhteistyötä lukuisten muiden järjestöjen 

kanssa. ILA:n yhteistyötahoja toimintavuoden 2015 aikana olivat muun muassa

• Kaapatut lapset ry

• Hyvä erovanhemmuus ry

• Lastensuojelun keskusliitto 

• Elatusvelvollisten liitto ry

• Mannerheimin lastensuojeluliitto ry

• Miessakit ry

• Miesjärjestöjen keskusliitto ry
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• Miesten tasa-arvo ry

• Vanhempainliitto ry

• Pienperheyhdistys ry

• Helsingin NMKY

• Aseman lapset ry

• Ensi- ja turvakotien liitto ry

• Lokakuun liike

• Väestöliitto

• Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry

• Monimuotoiset perheet -hanke

• Naisjärjestöjen keskusliitto ry

Toiminnan rahoittaminen
Ensimmäistä kertaa yhdistyksen historian aikana yhdistyi sai RAY -rahoituksen hakemalleen 

kahdelle tutkimushankkeelle, joista toinen jatkuu vielä seuraavan vuoden puolelle. Uutta 

rahoitusta haettiin RAY:ltä seuraavana vuonna aloitettavaksi suunnittelulle 

vertaistukihankkeelle, ja alustava päätös tuen myöntämisestä tulikin joulukuussa. Joulukuussa 

niin ikää varmistui ILA:n mahdollisuus saada seuraavalle vuodelle rahoitusta päihteisiin ja 

nuoriin liittyvälle hankkeelle yhdessä kolmen päihdejärjestön kanssa.

Muilta osin yhdistyksen toiminta vuonna 2015 toteutettiin totuttuun tapaan 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 2015 aikana konkreettista tukea ainakin seuraavilta tahoilta:

• Sound Group Oy, tapahtumatekniikka
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• Gummerus Oy, tilat vapaaehtoispäivystäjien koulutukseen, sekä 

vieraannuttamisteemaisia kirjoja

• Makunuotta Oy, tilat yhdistykselle

• Etelä-Suomen erikoisvuokraus Oy, kirjanpitopalvelut

Lisäksi yhdistykselle kertyi varoja jäsenmaksuista, sekä jäsenten antamista rahalahjoituksista. 

Isät lasten asialla ry

HALLITUS
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