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-Vanhempien eron käsittely lapsen kanssa- 



Tässä ovat Heikki ja Hanna, meidän isä ja äiti silloin kun he 

seurustelivat. Silloin heillä oli paljon, paljon rakkautta eikä yhtään riitaa. 



Tässä meidän isä ja äiti ovat ihan sovussa, ja heillä oli mukavaa 

yhdessä. Silloin he päättivät hankkia kaksi lasta yhdessä. 



Tässä me olemme  

kaikki yhdessä. 

Isä Heikki, äiti Hanna, 

ja tietysti me lapset, 

Tatu ja Titti. Meillä oli 

yhdessä mukavaa.  



Meillä lapsilla oli usein kaikkea kivaa yhdessä. Teimme kaikenlaista 

mukavaa. Usein leikimme kotileikkejä. 

Titti 

Tatu 



Kaikki muuttui, kun isä ja äiti  

kertoivat meille, että heillä on 

niin paljon riitaa, että he eivät 

enää halua asua yhdessä. 

 

Eivät halua asua yhdessä? 

Sitä oli vaikea käsittää. 

Missä me sitten asumme?  



Me olimme silloin hyvin peloissamme, yhdessä menimme peiton alle 

turvaan. Toivoimme, että isä ja äiti muuttaisivat vielä päätöksensä. 



Siihen aikaan kuulimme paljon riitaa ja se tuntui pahalta. Isä ja äiti 

olivat toisilleen vihaisia ja äiti itki paljon. Meistä se oli vaikeaa aikaa. 



Onneksi Anna-tädillä oli aikaa olla meidän kanssamme. Hän selitti, että 

oli kaikille parempi, kun vanhempamme eroavat ja muuttavat omiin 

asuntoihin.  

Sitten ei enää tarvitse  

riidellä eikä itkeä.  

Surullistahan se on, 

mutta elämässä on  

välillä ikäviäkin asioita. 



Myös vaari ja mummi sanoivat meille, että meidän ei kannata olla liikaa 

huolissamme.  

He lupasivat olla  

meidän kanssamme,  

kun isän ja äidin  

aikaa menee 

paljon niihin  

erotouhuihin.  

Ne kun ovat  

aikuisten  

juttuja, eikä  

lasten kuulu  

niitä ajatella.  

 



Äiti kertoi meille, että me 

asuisimme hänen kanssaan. 

 

Koti pysyisi meille samana, 

ja saisimme käydä samassa 

päiväkodissa, kuin ennenkin. 

 

Ja isän luona saisimme  

myös viettää paljon aikaa. 

 

Meillä lapsilla olisi nyt  

kaksi kotia, ja molemmat  

vanhempamme rakastavat 

meitä kuten ennenkin. 

 

 



Isä kertoi meille, että vaikka 

hän ja äiti eivät enää  

rakasta toisiaan,  

he ovat siitä 

huolimatta meidän  

ainoat vanhemmat. 

Ja että he haluavat olla 

meille hyvät vanhemmat 

vaikka eivät voi enää 

olla toisilleen hyvät  

puolisot. 

Myös eronneet vanhemmat 

voivat olla yhdessä  

lapsilleen hyvät vanhemmat. 



Meidän vaari on tosi viisas vaari. 

 

Hän lupasi viedä meidät puistoon, 

että äiti saa nukkua, kun hän on  

niistä eroasioista aika väsynyt. 

 

Vaari osaa kutittaa sillä tavalla 

että ei voi olla nauramatta. 

 

Ja vaari sanoo, että lasten kuuluu 

olla iloisia ja nauraa,  

vaikka vanhemmat  

eroavat, ja se on 

surullista. 



Mummin kanssa voisimme leipoa yhdessä hunajapullaa, se on tosi 

hyvää. Kaikki pienet nallelapset tykkäävät siitä. Vanhempien erosta 

huolimatta me voimme tehdä monia mukavia asioita. 



Vaikka meidän vanhempamme erosivat, ja meille tuli kaksi kotia, 

voimme aina jutella ihan kaikesta heidän kanssaan. Meidän lasten 

asioista he päättävät yhdessä ja nyt kun ei enää tarvitse riidellä 

eroasioita, tuntuukin siltä, että isästä ja äidistä 

on tullut ihan oikeita erokumppaneita. 



 

 On oikeastaan ihan mukavaa nyt, 

kun isä ja äiti eivät enää riitele, 

ja me saamme olla heidän molempien 

kanssa ihan yhtä paljon. 

Enää eroasia ei itketä 

niin paljon. 

Ja jos itkettää, sitten pitää 

vaan itkeä.  

Mummi sanoo että surut voi 

pyyhkiä pois kyynelillä. 

Ja sitten vaari kutittaa, 

se sitten naurattaa niin 

paljon, että ihan unohtaa 

miksi olikaan suruissaan. 

 


