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Nuorten erofoorumi
Sopukka 15.-17.2.2019
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Mitä yhteistyö on? 

Tärkeää yhteistyössä? 

Yhteistyön haasteet?

Miten voin vaikuttaa?

Oma ajatus, tunne, muisto 

tai tapahtuma vanhempien 

välisestä yhteistyöstä:

TEEMAT –> TUOTOKSET

Keitä, mistä, miten?

• 13 nuorta 
Pääkaupunkiseudulta ja 
Oulusta

• 13–19 -vuotiaita tyttöjä

• Kasper ry:n, Yhden 
vanhemman perheiden liiton, 
Oulun ensi- ja turvakodin ja 
Kaapatut lapset ry:n 
toiminnassa mukana olleita 
nuoria. 

• Vanhempien erosta kulunut 
3-17 vuotta
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IDEA: nuorten ääni mukaan Erofoorumiin!
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MILTÄ YHTEISTYÖ NÄYTTÄÄ

• Ne leikkii, ettei sitä toista oo
olemassakaan.

• Paineita salaisuuksista mitä ei saa kertoa.

• Vaikka ne hoitaa hyvin, niin silti kuulen, 
kun ne haukkuu toisiaan.

• Äidille/isälle ei saa kertoa uudesta
kumppanista, pitää suojella vanhemman
tunteita, ettei se pahoita mieltään, tule
kateelliseksi tai mustasukkaiseksi, tai ettei
se suutu.

• Synttärit: tänään juhlitaan näiden ihmisten
kanssa, huomenna vietetään eri ihmisten
kanssa juhlat, me siinä
välikädessä arvostetaan molempien
panostusta ja sopeudutaan tilanteeseen
ja joustetaan, että pystytään pitämään
kahdet synttärit.

(Nuorten suorat lainaukset) 3(Kuva: Eerika)
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• Siitä kun ne haukkuu toisiaan, ei oo

mitään muuta hyötyä, ku että mulle

tulee paha mieli. 

• Huomaa kyllä tuleeko ne toimeen, 

moikkaako vai väistää toisiaan

• Pienet asiat; mun piti kantaa kaappi, 

kun äiti ei voinut mennä isän luo

• Ennen äiti meni piiloon auton taakse

• Oli tosi siistii kun ne halas jouluna, ku

aiemmin ne ei pystyny näkee toisiaan.

• Eroon liittyy kysymyksiä, johon en ole 

saanut vastausta, ei kerrottu, ei 

vastattu (käytännön asiat, mihin 

muutan jne.)
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MILTÄ YHTEISTYÖ NÄYTTÄÄ

(Nuorten suorat lainaukset)

(Kuva: Eerika)
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LIIKAA VASTUUTA 

JÄÄ NUORELLE

• Pitää olla välikätenä iskän ja äitin välillä

• Pitää itse järjestää kyydit, huolehtia 
sisaruksista enemmän, ku ennen

• Ajattelee liikaa muiden tunteita, pitäisikö 
kertoa salaisuus vai ei?

• Millä nimellä kutsuis iskän uutta 
naisystävää?

• Pitää miettiä mitä sanois.

• Toisen vanhemman tyytyväisenä 
pitäminen.

(Nuorten suorat lainaukset)

(Kuva: Eerika)
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KUN 
YHTEISTYÖTÄ 

EI OLE:

• Kun vanhemmat eivät puhu toisilleen, 
vastuu jää nuorelle mikä tieto kulkee.

• Kokemus toisen vanhemman
tapaamisista tai voiko vaikuttaa
tapaamisten suunnitteluun vaihtelee
paljon.

• Sisaruksilla ristiriitaiset näkemykset
äidistä ja isästä, kokevat yhteistyön eri
tavoin

• Ihmisiä voi kadota elämästä, yhteys
toisen vanhemman sukuun katkeaa.

• Eri säännöt kodeissa, vanhempien eri
näkemykset, riidat
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Mitä 
opimme 
nuorilta

• Osallisuus: vaikka näkisi harvoin
toista vanhempaa, se on ok, jos
kokee, että tulee kuulluksi ja voi
vaikuttaa.

• Ei riitä, että vanhemmat hoitavat
asiat hyvin, jos nuori kokee, että
vanhemmat vihaavat toisiaan

• Vastuun kantajat: vastuu viestien
viemisestä, kyydeistä, pienemmistä
sisaruksista, vanhempien tunteista

• Salaisuuksien vartijat: oletetaan tai 
tiedetään, että pitää salata asioita
toiselta vanhemmalta.

• Vanhempien taisteluareena pitää olla 
muualla kuin lapsen juhlissa.

• Voisivatko aikuiset joustaa ja 
sopeutua, järjestää vain yhdet
juhlat?
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Mitä
opimme
nuorilta

• Lupa puhua? Pienet lapset puhuvat
avoimesti vanhempien uusista
kumppaneista, isommat lapset
säätelevät ja salaavat asioita, suojelevat
toisen vanhemman tunteita.

• Missä vaiheessa esitellä uusi kumppani
lapsille? Ensin tieto, sitten tutustuminen
- uusi ihminen vaiheittain elämään, ei
kerralla muuttoa samaan asuntoon. 
Ensitapaamiseen jotain kivaa tekemistä
yhdessä. Tärkeää, että itse voi vaikuttaa
miten ja missä vaiheessa tutustuu!

• Vaikka erosta on kulunut useita vuosia, 
asiat on tuoreena mielessä, vanhempien
ero nostaa yhä tunteita pintaan ja 
nuorilla on paljon puhuttavaa. → USKO 
SELVIYTYMISEEN
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Järjestöt yhteistyössä:

Ensi- ja turvakotien liitto:

Johanna Vaitomaa

Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry:

Minna Jaakkola

Oulun ensi- ja turvakoti ry:

Sirpa Huotari

Yhden vanhemman perheiden liitto, 

Venyvä -hanke: Terhi Rapeli


