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Avioero on menetysten sarja, joka muut-
taa elämän. Vuosittain se koskettaa n. 27 
000 aikuista ja yli 30 000 lasta. Näiden 

lukujen päälle tulevat vielä avoerot, jotka eivät 
tilastoissa näy. Eroprosessin kulku ja kesto on 
yksilöllinen, mutta useimmiten se synnyttää 
tunne-elämän kaaoksen ja vaikeuttaa jopa ar-
jen hallintaa. Eron kipeyden rinnalle nousee 
kuitenkin myös sen suoma ensiluokkainen 
mahdollisuus itsetuntemuksen lisäämiselle, 
elämän arvojärjestyksen muuttumiselle ja voi-
malliselle henkiselle kasvulle.

Ero rikkoo elämää

Avio-/avoero on aina prosessina yksilöllinen, 
mutta se sisältää joitakin yleisiä piirteitä. 
Henkilökohtaisella tasolla eroprosessin ko-
konaisvaltainen työstäminen kestää vuodesta 
kolmeen vuoteen – joskus jopa vuosikymme-
niä.

Emotionaalinen ero käynnistyy jo ennen 
avioeroa, kun avioliitto alkaa näyttää epäon-

nistuneelta. Tämä aika pitää sisällään kes-
kusteluvaiheen puolisoiden välillä.

Eroprosessin aktiivinen toimintavaihe al-
kaa avioerohakemuksen jättämisestä. Viimeis-
tään tässä yhteydessä käynnistyvät juridisen ja 
taloudellisen eron sekä vanhemmuuden muut-
tumisen prosessit. Jätetäänpä erohakemus sit-
ten yhdessä tai vain toisen puolison toimesta, 
on eron konkretisoitumisen seurauksena 
usein shokkivaihe.

Kun eron työstämis- ja käsittelyvaihe al-
kaa, on tuen tarve suuri. Eroprosessi etenee 
yhteisöllisen, sosiaalisen ja psyykkisen eron 
vaiheeseen. Moni eroaja kääntyy ystävien, 
ammattiauttajien ja työtovereiden puoleen 
saadakseen kaipaamaansa tukea. Vähitellen 
eronnut alkaa suuntautua kohti tulevaisuutta, 
jolloin uudelleen suuntautumisen vaihe käyn-
nistyy. Riittävän tuen ja ohjauksen puutteessa 
valitettavan moni eronnut juuttuu paikalleen 
vuosikausiksi kykenemättä etenemään omassa 
elämässään.

Toimintakyky vaakalaudalla

Useimmille eroajille eron vaikutusten laajuus 
tulee yllätyksenä. Kenties vuosikymmeniäkin 
kestänyt parisuhde on tarjonnut – mahdolli-
sista vaikeuksistaan huolimatta – sekä identi-
teetin että sellaista perusturvaa ja suojaa, jota 
ennen eroa ei ole kyennyt tunnistamaan. Kun 
tämä kaikki häviää, kokee moni olevansa `tyh-
jän päällä` ja peloissaan.

Eronnut on menettänyt: Puolison, seksi-
kumppanin, apulaisen, läheisen ystävän, mah-
dollisesti lapset, puolison sukulaiset, kodin, 
omaisuutta, entisen elintason, perheenomai-
sen elämäntavan, identiteetin, itsearvostusta. 
Menetykset edellyttävät surutyön tekemistä. 
Tämäkin prosessi on kestoltaan yksilöllinen. 
Toisille erotrauma on niin suuri, että se värit-
tää koko loppuelämää.

Eroprosessin suru- ja kriisivaiheessa 

esiintyvät oireet ovat hyvin tavallisia: huonon-
tunut keskittymiskyky, turtuneisuuden tunne, 
epäsäännöllinen uni, muuttuneet ruokailutot-
tumukset, ahdistuneisuus, mielialan vaihtelut 
ja tunteiden vuoristorata (viha, pelko, suru, 
katumus, häpeä, syyllisyys). Fyysisinä oireina 
saattaa ilmetä mm. sydämentykytystä, vatsavai-
voja, puristuksen tunnetta rinnassa, lihasten 
voimattomuutta, hengitysvaikeuksia, väsymys-
tä ja hengenahdistusta. Nämä kaikki reaktiot 
ovat hyvin yksilöllisiä ja täysin normaaleja 
eroon liittyvien menetysten yhteydessä. Myös 
ahdistuneisuutta, paniikkioireita tai jopa dep-
ressio-oireita saattaa ilmetä.

Erossa on henkisen 
kasvun mahdollisuus

Tutkimusten – ja käytännön kokemusten – 
mukaan elämää mullistava parisuhde-ero on 
oivallinen ponnistuslauta oman itsetuntemuk-
sen lisäämiselle. Ero ja sen jälkeinen aika 
on mitä parhain uudistumiselle: vanha on jo 
rikkoutunut ja uuden rakentaminen voi alkaa. 
Henkisen kasvu näyttäytyy lähinnä tietoisuu-
den lisääntymisenä ja sitä kautta kurkottautu-
misena kohti uusia ajatus- ja toimintamalleja. 
Usein myös eronneen arvojärjestys muuttuu ja 
elämä saa lisää syvyyttä.

Jos eron kipeät kokemukset työstetään ja 
avataan, paljastuu kaiken sisältä kasvua odot-
televa taimi. Tämä uudistumisen ja eheytymi-
sen alku odottaa ravinnokseen mm. itsetut-
kiskelua, omien voimavarojen arvostamista, 
itsekunnioitusta ja rakkautta – ennen kaikkea 
itseä kohtaan.

Erovalmennustyöni myötä olen havainnut, 
että omiin toiveisiin, tarpeisiin ja unelmiin 
tutustuminen on monelle eronneelle aivan 
uusi kokemus. Vuosien ja vuosikymmenten 
pituinen perhe-elämä on valitettavan monien 
kohdalla kulkenut omaa arkista uomaansa il-
man sen suurempaa puolisoiden välistä kom-

Erosta uuteen eheään  elämään
munikaatiota tai toinen toistensa – saatikka 
omien - tarpeiden huomioimista. Kun ero 
murtaa tutut ja turvalliset elämän raamit, on 
oivallinen aika alkaa rakentaa ”Uutta Eheää 
Elämää”.

Kuka eronnutta kannattelee?

On luonnollista, että eroprosessissa elävää ystä-
vää tuetaan ja kannustetaan. Läheisillä ihmisillä 
on kuitenkin myös oma elämänsä elettävänä, 
joten usein auttamisen rajat tulevat vastaan pal-
jon aikaisemmin kuin eronnut on saavuttanut 
normaalin toimintakykynsä ja uuden tasapai-
non elämäänsä. Niinpä joskus nämä eronneelle 
niin tärkeät ihmissuhteet kuormittuvat liikaa ja 
ystävyyssuhteet katkeavat.

Monille eronneille erilaisiin tarjolla oleviin 
eroryhmään osallistumisen kynnys on – syys-
tä tai toisesta - liian suuri; heille yksilöllinen 
ETV-erovalmennus (vastaanotolla tai Online) 
on toimiva vaihtoehto.

ETV-erovalmennus

`Ennen Eroa`- valmennuksessa tarkastellaan 
sekä parisuhteen nykytilannetta että mahdol-
lisen eron seurauksia monista näkökulmista 
käsin ja tuetaan näin eroa harkitsevaa hen-
kilöä löytämään itselleen sopivimman ratkai-
sun. `Ero`- valmennus taas painottuu sekä 
käytännön eroprosessin eteenpäin viemiseen 
ja moninaisten tunteiden käsittelyyn. `Eron 
jälkeen´- valmennuksessa painopiste sijoittuu 
tulevaisuuteen suuntautuvassa Uuden Ehom-
man Elämän rakentamisessa niin sisäisesti 
kuin ulkoisestikin.

Sinustako erovalmentaja?

Tieni ero- ja elämäntaidonvalmentajaksi on 
kulkenut omien kokemusteni siivittämänä. 
Nyt takanani on yli kymmenen vuotta ”Uutta 

Eheää Elämää” ja ero- ja elämäntaidon val-
mentajan työtä.

Nyt on aika jakaa oppeja eteenpäin. 
Marraskuussa 2012 käynnistyy vuoden mit-
tainen ammatillinen ETV-Erovalmentaja®-
Onlinekoulutus. Tämä koulutusmuoto 
mahdollistaa vaivattoman osallistumisen 
asuinpaikkakunnasta riippumatta ja on mah-
dollista työn ohessa. Koulutus pitää tiedollisen 
aineksen lisäksi sisällään myös opiskelijan 
oman elämäntaidon valmennukseen perustu-
van henkisen kasvun prosessin, jota ohjataan 
myös yksilöllisin palauttein.

Lisätietoja löydät: 
www.erovalmennus.fi
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