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Aikuisten eroneuvoilta:



jaana.tormanen@rovaniemi.fi
www.rovaniemi.fi

VANHEMPIEN JA LASTEN
RYHMÄMUOTOISET EROPALVELUT
ROVANIEMELLÄ

 perhe- ja sosiaalipalvelut, perhesosiaalityö tai



Lapin ensi- ja turvakoti, puh. 040 553 7508
pirjo.lehmuskoski@lapinensijaturvakoti.fi
www.lapinensijaturvakoti.fi

Vanhemman neuvo –vertaistukiryhmä sekä nuorten ja lasten
eroryhmät:



pene.toimisto@rovaniemi.fi
www.rovaniemi.fi
 perhe- ja sosiaalipalvelut, perhesosiaalityö tai



Lapin ensi- ja turvakoti, puh. 040 553 7508
pirjo.lehmuskoski@lapinensijaturvakoti.fi
www.lapinensijaturvakoti.fi

Voimaannuttava mielenmaisema, ”Melii” 13 v.
”Tuo tyttö tuossa, joka istuu, on oikeasti huoneessa, jonka seinän toisella puolella vanhemmat riitelevät. Tytöllä ahdistaa ja hän itkee huoneessa, tyttö haluaa
päästä tilanteesta pois. Hän alkaa miettiä miten ei tarttisi kuulla tätä ja tyttö kuvittelee itsensä johonkin rauhalliseen paikkaan, jossa on luonto lähellä ja hän
kuulee vain kuinka tuuli heiluttelee hiuksia ja miten ruoho ja heinät tuulessa
kahisevat ja hän on tyytyväinen: huh, pääsin pois siitä kivusta tähän.”

AIKUISTEN ERONEUVOILTA


Eroneuvoilta on tarkoitettu eronneille ja eroa harkitseville vanhemmille sekä heidän läheisilleen kuten

NUORTEN ERORYHMÄ



eron kokeneille 12–15 -vuotiaille nuorille. Erosta on

isovanhemmille ja kummeille. Eroneuvoillan vetää

hyvä olla aikaa vähintään puoli vuotta. Ryhmä ko-

sosiaalialan ammattilainen yhdessä eron kokeneiden

koontuu kahdeksan kertaa. Ryhmän koko on 6-8

vapaaehtoisten kanssa.



Nuorten eroryhmä on tarkoitettu vanhempiensa

henkilöä.

Eroneuvoillassa vanhemmat saavat tietoa eron vaikutuksista omaan ja lasten elämään. Eroneuvoilta



Vanhempien ero on nuorelle yksi elämän käänne-

tukee vanhempia eron jälkeisessä tilanteessa ja an-

kohta. Ryhmässä nuoret saavat purkaa tuntemuksi-

taa mahdollisuuden keskustella ja kysyä eroon liit-

aan, esittää kysymyksiä, tutustua vastaavassa tilan-

tyvistä kysymyksistä.

teessa oleviin ikätovereihin ja kuunnella heidän kokemuksiaan sekä pohtia omia vahvuuksiaan.

LASTEN ERORYHMÄ

VANHEMMAN NEUVO -VERTAISTUKIRYHMÄ


Vanhemman neuvo on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eropäätöksen tehneille ja eronneille vanhem-



kokeneille 8–12 -vuotiaille lapsille. Erosta on hyvä

mille. Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa. Ryhmän

olla aikaa vähintään puoli vuotta. Ryhmä kokoontuu

koko on 6-8 henkilöä.



Ryhmän tavoitteena on lapsen menetyksen minimoiminen ja vanhempien keskinäisen yhteistyön tukeminen
lapsiperheen erossa.

Lasten eroryhmä on tarkoitettu vanhempiensa eron

kahdeksan kertaa. Ryhmän koko on 6 henkilöä.



Ryhmän tavoitteena on auttaa lasta sopeutumaan
vanhempiensa eroon, rohkaista lasta puhumaan
eroon liittyvistä tunteista sekä vahvistaa lapsen uskoa tulevaisuuteen ja luottamusta omiin voimavaroihin.

