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Visio
Suomen nuoret lesket ry on tunnettu ja arvostettu leskien ja leskiperheiden vertaistuki-, asiantuntijaja vaikuttamistoiminnan järjestö. Yhdistys tarjoaa säännöllistä ja laadukasta valtakunnallista
vertaistukitoimintaa työikäisille leskille.

Toiminta-ajatus
Suomen nuoret lesket ry:n toiminta-ajatus on: Vertaistuesta voimaa surun keskellä. Yhdistyksen
tavoitteena on tarjota leskille ja heidän lapsilleen mahdollisuus vertaistukeen sekä saada tukea ja
neuvontaa suruun ja leskeyteen liittyvissä asioissa.

Arvot
SITOUTUMATTOMUUS
Toiminta on uskonnollisesti, aatteellisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.

YKSILÖLLISYYDEN KUNNIOITUS
Jokaisen leskeytyneen elämäntilanne on yksilöllinen ja jokaisella on oikeus surra omalla tavallaan.
Toiminnassa mukana olevat kohdataan empaattisesti ja kunnioittaen.

VERTAISUUS
Yhdistyksen toiminta perustuu vertaistukeen ja sen merkitykseen tukimuotona.

TULEVAISUUDEN TOIVO
Nuorena leskeytyneet saavat tukea surun käsittelyyn ja löytävät toivoa ja tulevaisuuden uskoa
uudessa elämäntilanteessa.

Toimintaperiaatteet
TASA-ARVOISUUS JA YHDENVERTAISUUS
Toiminta on tasa-arvoista ja avointa kaikille puolisonsa menettäneille parisuhteen muodosta, puolison
kuolinsyystä tai perhetilanteesta riippumatta.
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OSALLISUUS
Toiminnassa mahdollistuu yhdessä tekeminen ja kokemus yhteisöllisyydestä. Osallisuus tarkoittaa
myös mahdollisuutta vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.
VAPAAEHTOISUUS
Vapaaehtoiset toteuttavat ison osan vertaistukitoimintaa ja heillä on tärkeä rooli yhdistyksen
toiminnassa.
LUOTTAMUKSELLISUUS
Yhdistyksen vertaistukitoiminta perustuu luottamuksellisuuteen, joka koskee sekä toimintaa ohjaavia
että toimintaan osallistuvia.

Hallinto ja työntekijät
Suomen nuoret lesket ry:n hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituskausi
kestää kaksi vuotta. Hallituksen jäsenet ovat eri puolilta Suomea ja tavoitteena on, että hallituksessa
on edustettuina erilaiset yhdistyksen kohderyhmät.
Yhdistyksessä työskentelevät kokoaikaisesti toiminnanjohtaja, vertaistoiminnan koordinaattori,
järjestökoordinaattori sekä osa-aikaisesti viestintäassistentti.

Toiminta
Suomen nuoret lesket ry on työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiyhdistys, joka järjestää
vertaistukitoimintaa ja tarjoaa neuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa. Vapaaehtoiset vertaistukijat
toteuttavat osan vertaistukitoiminnasta. Suomen nuoret lesket ry pyrkii vaikuttamaan leskien ja
leskiperheiden oikeudelliseen ja taloudelliseen asemaan liittyviin epäkohtiin ja edistämään surevien
oikeutta tukeen. Yhdistys toimii myös (kokemus)asiantuntijana ja kouluttajana leskeyteen liittyvissä
asioissa.
Yhdistyksen tärkeimmät toimintamuodot ovat: vertaistukiryhmät, vertaistukiviikonloput ja
tapahtumat, verkkoyhteisö, vertaistukipuhelin, neuvonta sekä vaikuttamis- ja asiantuntijatoiminta.
Yhdistys välittää myös erilaista suruun, leskeyteen ja surevan tukemiseen liittyvää tukimateriaalia.
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Toimintaympäristö
Suomen nuoret lesket ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka toiminta-alueena on koko maa.
Yhdistyksen toiminnan kohderyhmä ovat työikäiset lesket ja leskiperheet. Asiantuntija- ja
vaikuttamistyön kohderyhmät ovat surevia työssään kohtaavat ammattilaiset, julkinen sektori,
viranomaiset, poliittiset päättäjät ja muut järjestöt.

Yhdistyksen kohde- ja sidosryhmät
KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry,
Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset
ry, Surunauha ry, Monimuotoiset perheet
-verkosto, Mieli ry, Maaseudun Terveysja Lomahuolto ry, Lomajärjestöt,
Eläkeliitto, Kriisikeskukset, muut järjestöt.

Työikäiset lesket, leskiperheiden lapset ja
nuoret, jäsenet, vapaaehtoiset,
hallituksen jäsenet.

Suomen nuoret lesket
ry

Surevia työssään kohtaavat sosiaali-,
terveys-, kasvatus- ja opetusalan
ammattilaiset, maistraatit, Kela,
eläkevakuutusyhtiöt, verottaja,
oppilaitokset, seurakunnat.

Rahoittajat: Veikkaus/STEA, säätiöt,
yritysjäsenet, Soste, Kyt/Keski-Suomen
yhteisöjen tuki, tiedotusvälineet,
ministeriöt ja poliittiset päättäjät.

Yhteistyöverkostot ja yhteistyökumppanit
Suomen nuoret lesket ry:n tärkeimmät yhteistyöverkostot ovat Monimuotoiset perheet verkosto ja
surujärjestöt. Surujärjestöjen verkostoon kuuluvat KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Huoma –
Henkirikoksen uhrien läheiset ry, Surunauha ry ja Suomen nuoret lesket ry.
Surujärjestöjen yhteistyön tavoitteena on järjestää yhteisiä koulutuksia ja tapahtumia. Lisäksi
Surujärjestöillä on yhteinen STEA:n rahoittama Surevan kohtaaminen -hanke. Hankkeen tavoitteena on
viedä tietoa surevan kohtaamisesta ja tarjolla olevasta tuesta niille ammattilaisille, jotka kohtaavat
surevia työssään. Hankkeessa koulutetaan läheisen menetyksen kokeneita kokemusasiantuntijoiksi ja
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ylläpidetään tietopankkia, josta löytyy tietoa surevan tukemisesta sekä eri tahojen tarjoamasta
vertaistukitoiminnasta.
Monimuotoiset perheet verkostoon kuuluvat: Suomen Uusperheiden Liitto ry, Suomen
Monikkoperheet ry, Sateenkaariperheet ry, Adoptioperheet ry, Familia ry, Simpukka ry, KÄPYLapsikuolemaperheet ry, Perhehoitoliitto ry, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry ja Suomen nuoret
lesket ry.
Monimuotoiset perheet -verkoston tavoitteena on koota tietoa monimuotoisten perheiden
kohtaamista ongelmista ja saattaa tämä tieto päättäjien ja lainvalmistelijoiden tietoon. Tavoitteena on,
että perhepoliittisissa päätöksissä otetaan alusta asti huomioon perheiden monimuotoisuus. Suomen
nuoret lesket ry osallistuu verkoston toimintaan aktiivisesti tuoden oman aihealueensa
asiantuntijuuden hankkeen käyttöön.
Surukonferenssi on vuosittainen yhteistyössä järjestettävä koulutustapahtuma. Järjestäjätahoina ovat
Surujärjestöt, Tampereen yliopisto, Mieli ry ja Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura. Konferenssin
tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan
liittyvää tutkimustietoa.
Suomen nuoret lesket ry on järjestöyhteistyökumppanina tuettuja lomia järjestäville lomajärjestöille,
joiden kautta haetaan lomia leskille ja leskiperheille.
Yhteistyötä tehdään kaikkien sellaisten toimijoiden kanssa, jotka järjestävät toimintaa leskille ja
leskiperheille tai kohtaavat heitä työssään. Yhteistyön sisältönä voi olla toiminnan järjestäminen,
tiedottaminen tai palveluohjaus. Tavoitteena on, että leskillä ja leskiperheillä on kattavasti tietoa
tarjolla olevasta tuesta ja yhä useampi hakeutuu tuen piiriin. Vaikuttamistoiminnan tavoitteiden
edistämiseksi tehdään yhteistyötä viranomaistahojen, poliittisten päättäjien ja median kanssa.
Oppilaitosyhteistyössä oppilaitosten opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta suorittaa yhdistyksessä
työharjoittelua ja tehdä opinnäytetöitä. Suomen nuoret lesket ry järjestää koulutuksia oppilaitoksissa
ja yhteistyötahojen tilaisuuksissa. Koulutuksien sisältönä ovat suruun, leskeyteen ja surevan
kohtaamiseen liittyvät teemat.
Toiminnan linjaus -kaudella yhdistys jatkaa yhteistyötä nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja on
avoin myös uusille yhteistyökumppaneille ja yhteistyömuodoille.
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Viestinnän periaatteet
Tavoitteet

Yhdistyksen kohderyhmälle suuntautuvan viestinnän tavoitteena on ohjata leskiä vertaistuen piiriin ja
jakaa heille leskeyteen, suruun ja vertaistukeen liittyvää tietoa. Tavoitteena on myös lisätä yhdistyksen
jäsenmäärää ja saada uusia vapaaehtoisia toimijoita. Suomen nuoret lesket ry kannustaa jäseniä
henkilöhaastattelujen antamiseen ja yhdistyksen toiminnan esille tuomiseen.
Suomen nuoret lesket ry:n ulkoisen viestinnän tavoitteena on lisätä tietoutta yhdistyksestä ja sen
toiminnasta. Lisäksi viestintä vahvistaa yhdistyksen asemaa aihealueensa asiantuntijaorganisaationa,
luotettavana yhteistyökumppanina ja toimintaansa kehittävänä yhdistyksenä.
Vaikuttamistoiminnan tavoitteena on myös vaikuttaa työikäisten leskien ja heidän alaikäisten lastensa
oikeudelliseen asemaan ja olemassa oleviin epäkohtiin. Viestinnässä pyritään hyvään
vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.
Viestintää toteutetaan Suomen nuoret lesket ry:n toiminta-ajatuksen, vision ja arvojen mukaisesti.
Viestinnässä huomioidaan Toiminnan linjaukset -kaudelle sovitut kehittämiskohteet ja tavoitteet.
Viestinnässä käytetään yhdistyksen logoa, graafista materiaalia ja graafista ohjeistoa sekä rahoittajan
logoa.
Viestintää
toteutetaan eri kanavia
ja
välineitä
monipuolisesti
käyttäen.

Ydinviestit








Nuori leski: vertaistuesta voimaa surun keskellä, kutsu yhdistyksen toimintaan.
Leskiä ja leskiperheitä työssään kohtaavat: tieto yhdistyksen toiminnasta ja olemassaolosta,
rohkeutta välittää tietoa eteenpäin, kiinnostua kehittämään tietämystään surusta ja surevan
kohtaamisesta.
Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät: tieto yhdistyksen toiminnasta ja olemassaolosta, kutsu
kehittämään yhteistyötä.
Ministeriöt ja poliittiset päättäjät: vaikuttamistoiminnan tavoitteiden esille tuominen ja
aktiivinen vaikuttaminen poliittisen päätöksenteon ytimeen lakiesitysten valmisteluvaiheeseen
asiantuntijuusroolin kautta.
Rahoittajien edustajat: avoin ja huolellinen raportointi, kehittävä työote.
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Rahoitus
Lähes 90 % yhdistyksen rahoituksesta tulee STEA:n yleisavustuksesta, jonka kokonaissumma on
234 000€. Tarkoituksena on hakea yleisavustukseen tasoon selkeää korotusta. Toiminnan linjaus kaudella on tarkoitus kasvattaa jäsenmaksujen ja muun varainhankinnan osuutta toiminnan
rahoituksesta.
Tavoitteena on tulevaisuudessa kasvattaa työntekijäresurssia vastaamaan toiminnan kasvua ja
kehittymistä. Henkilöstöresursseja on tarpeen vahvistaa erityisesti vertaistukitoiminnassa ja
vapaaehtoisten toteuttaman toiminnan tukemisessa. Lisää henkilöstöresurssia tarvitaan myös
vaikuttamis- ja asiantuntijatoiminnan vahvistamiseen ja viestintään.
Surevan kohtaaminen -hanke on Stea:n rahoittama, rahoitus on saatu vuosille 2018–2020. Hankkeessa
työskentelee kaksi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen työntekijä. Jatkorahoitus haetaan Stea:n
kohdennettuna avustuksena. Monimuotoiset perheet -verkosto saa toimintaansa Stea:n kohdennettua
avustusta, jonka turvin verkostolla on kolme työntekijää.

Jäsenyys
Yhdistyksen jäsenet ovat työikäisiä leskiä. Jäseneksi voivat liittyä alle 65- vuotiaat lesket. Toiminnan
linjaus -kauden tavoitteena on kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärää vuosittain 100 henkilöjäsenellä.
Yhdistykselle on tyypillistä, että kaikki jäsenet eivät sitoudu jäsenyyteen pitkäksi aikaa vaan irtisanovat
jäsenyyden elämäntilanteen muuttuessa. Jäsenyydestä ja sen eduista tiedotetaan viestinnässä ja
yhdistyksen järjestämässä toiminnassa. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voivat liittyä yritykset ja yhteisöt
sekä toimintaa kannattavat yksityishenkilöt.

Vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminta
Vertaistukitoiminnan tavoitteena on tukea leskiä ja leskiperheiden lapsia vertaistuen kautta.
Vertaistuki mahdollistaa kokemusten, ajatusten ja tunteiden jakamisen samassa elämäntilanteessa
olevien kanssa. Vertaistukea toteutetaan eri tavoilla ryhmissä, puhelimitse sekä verkon välityksellä.
Vertaistukitoiminnan muodot




Vertaistukiryhmät
Vertaistukiviikonloput ja –tapahtumat
Hyvinvointipäivät
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Verkkoyhteisö
Vertaistukipuhelin

Toiminnan linjaukset -kaudella vertaistukitoiminnan painopisteinä ovat etäyhteyksin tarjottavan tuen
ja puhelintukitoiminnan vahvistaminen ja vapaaehtoisten toteuttaman toiminnan vahvistaminen.
Tavoitteena on lisätä vapaaehtoisten määrää ja laajentaa tehtäväkenttää.
Iso osa vertaistukitoiminnasta toteutuu vapaaehtoisten kautta ja heillä on tärkeä rooli yhdistyksen
toiminnassa. Yhdistyksen vapaaehtoiset ovat lähes kaikki itse leskiä. He toimivat pääasiassa
vertaistukiryhmien ohjaajina, puhelintukihenkilöinä ja kokemusasiantuntijoina. Vapaaehtoisia tuetaan
säännöllisesti, heille tarjotaan koulutuksia, työnohjausta ja virkistystoimintaa. Vapaaehtoistoimintaa
kehitetään vapaaehtoisilta kerätyn palautteen avulla.

Vaikuttamis- ja asiantuntijatoiminta
Vaikuttamistoiminnallaan Suomen nuoret lesket ry haluaa edistää yhdenvertaista perhe-eläkelakia,
surevien oikeutta tukeen sekä vähentää lasten edunvalvonnan kuormittavuutta. Suomen nuoret lesket
ry toimii myös asiantuntijana leskeytymiseen liittyvissä aihealueissa tiedotusvälineissä, työryhmissä ja
verkostoissa sekä työssään leskiä ja leskiperheitä kohtaavien ammattilaisten keskuudessa. Yhdistys
kouluttaa leskeyteen ja surevan tukemiseen liittyvissä teemoissa.

Vaikuttamistoiminnan keskeiset tavoitteet
1. Lesken – ja lapseneläkkeen epäkohtien poistaminen
Tällä hetkellä leskeneläke evätään leskeltä, jos hän on alle 50-vuotias ja parilla ei ole yhteistä lasta.
Samoin eläke evätään, jos lapseton avioliitto oli solmittu lesken ollessa yli 50-vuotias tai avioliitto oli
kestänyt alle viisi vuotta. Avoliitto ei tuo oikeutta leskeneläkkeeseen lainkaan, vaikka parilla olisi
yhteisiä lapsia. Työeläkejärjestelmän kautta maksettava lapseneläke päättyy nuoren elämäntilanteesta
riippumatta, kun hän täyttää 18-vuotta.
Suomen nuoret lesket ry esittää leskeneläkkeen ikärajan ja avioliiton kestoon liittyvän aikarajan
poistamista. Samoin esitämme, että avoliitto tulee rinnastaa avioliittoon silloin, kun parilla on yhteisiä
lapsia. Lapseneläkettä tulisi maksaa työeläkejärjestelmän kautta toisen asteen opintojen
päättymiseen asti.
2. Holhoustoimilain muuttaminen ja maistraattien toiminnan yhdenmukaistaminen vähemmän
leskiperheitä kuormittavaksi
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Leskiperheen lapsi merkitään holhousrekisteriin, jos hänellä on omaisuutta yli 20 000 euroa.
Omaisuudeksi lasketaan myös lapsen perimä osuus perheen kotina käytettävästä asunnosta.
Luvanvaraiset oikeustoimet edellyttävät lupien hakemista maistraatilta. Nämä luvat ovat maksullisia ja
niihin kuluu lapsen varallisuutta. Maistraateilla on toisistaan poikkeavia käytäntöjä ja ohjeistuksia lasten
edunvalvontaan liittyen.
Suomen nuoret lesket ry:n mielestä lapsen varallisuudeksi tulee laskea vain todellisuudessa käytössä
olevat rahavarat. Lain vaatimien lupien on oltava alaikäisen lapsen kohdalla maksuttomia ja
käsittelyajoille tulee määrätä maksimiaika. Maistraattien käytännöt on saatava yhtenäisiksi siten,
että holhoustoimilakiin pohjautuvat toimintatavat ja -ohjeet ovat samat koko maassa.
3. Surevan perheen oikeus tukeen
Puolison kuolema on nuorelle leskelle kriisitilanne, jossa elämä on rakennettava uudelleen. Surun
keskellä lesken on hoidettava kuolemaan liittyvät käytännön asiat. Jos perheessä on lapsia,
leskivanhempi vastaa arjesta yksinhuoltajana. Tärkeä tuki leskiperheelle on lapsiperheiden kotipalvelu,
joka mahdollistaa konkreettista apua arkeen. Tällä hetkellä kotipalvelua ei ole kaikkialla saatavilla
riittävästi. Myös perheneuvola-, psykologi- ja kuraattoripalveluiden saatavuus vaihtelee
paikkakunnittain.
Leskiperheellä on oltava oikeus tukeen pitkäkestoisesti. Kotipalvelua tulee saada asuinpaikasta
riippumatta. Myös muita psykososiaalisia tukipalveluita tulee olla saatavilla koko maassa
kohtuullisen ajan puitteissa.
Surun vaikutus tulee ottaa huomioon myös työelämässä, esimerkiksi joustona työajassa ja käytännön
työtehtävien järjestelyissä.

Toiminnan arviointi
Yhdistyksen toimintaa arvioidaan järjestelmällisesti. STEA arvioi yleisavustusten tuloksellisuutta ja
vaikuttavuutta sekä laajemmissa arvioinneissa että vuosittain tehtävien vuosiselvitysten kautta.
Yhdistys tekee sisäistä arviointia, jolla tarkoitetaan yhdistyksen toiminnan ja toimintatapojen arviointia
’yhdistyksen sisällä’. Sisäinen arviointi sisältää työntekijöiden ja hallituksen itsearvioinnin sekä
jäsenistön arvioinnin toiminnasta. Työntekijöiden ja hallituksen itsearviointi toteutetaan vuosittain
sähköisen kyselyn avulla.
Jäsenistön, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden arviointia kerätään joka toinen vuosi
(parittomina vuosina) toteutettavalla kyselyillä sekä tapahtumien palautekyselyillä. Toimintaan
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osallistuvien määrät ja yhteydenotot tilastoidaan. Arvioinnin tavoitteena on arvioida tavoitteiden
toteutumista ja toiminnan kehittämistä.
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