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T:
Lähdetään liikkeelle kysymyksestä, että mitä haluaisit kertoa eron vaikutuksesta sinun lapsen tai
lasten elämäntilanteeseen?
H4:
No olihan se heille iso muutos, koska me siirryimme tällaiseen vuoroviikkoasumiseen. Se oli iso
muutos niiden elämässä. Vaihtuminen – he vaihtavat viikon välein asuinpaikkaa ihan konkreettisesti.
Varmaan ero oli niille surullinen asia, mutta he eivät ole oikein koskaan siitä kauheasti halunneet puhua.
Ehkä se on vähän hankalaa. Tai ehkä he ovat epävarmoja siitä, miten me suhtaudutaan. Että he haluavat
ehkä vähän pysyä puolueettomina. [tauko] Mutta ero on jatkuvasti läsnä lasten arkipäivässä. Juuri
konkreettisesti siinä, että he pääsääntöisesti vaihtavat viikon välein paikkaa ja elävät osin… Niin kuin he
välillä aina sanovat, että he elävät osin jossain matkakassissa. Että niillä on tavarat kassissa ja he vaan
siirtävät sitä kassia paikasta toiseen. Mutta sitten toisaalta lasten alkuperäinen koti, jossa he ovat
asuneet osin koko ikänsä, säilyi. Ja sitten koulu ja kaverit ovat säilyneet, eli ero ei ole niihin kuvioihin
vaikuttanut. Siitä erilleen muuttamisesta on nyt aikaa – tulee jouluna [x] vuotta, tai joulukuussa. Niin,
että…
T:

Eli ero tarkoitti konkreettisia muutoksia.

H4:
Niin. En osaa sanoa – varmaan lapsista tuli ihmisinä varautuneempia, eli joku sellainen
vakavuuden aste tuli mukaan.

