
  

Opas vanhoillislestadiolaisuudesta eroamiseen: Osa 2: Suunnittelu. 
Tämä tulostettava pohja on tarkoitettu avuksi nuorelle, joka suunnittelee 
eroamista vanhoillislestadiolaisuudesta. 

 

Uutinen 

Uskon kieltämisestä lähtee nopeasti liikkeelle huhumylly. Kaikille päätöksestä ei 
tarvitse kertoa itse. Läheisille ihmisille asian kuuleminen henkilökohtaisesti auttaa 
sen hyväksymisessä. 
Kenelle kerron itse ja missä järjestyksessä se olisi paras tehdä? 

- - 
- - 
- - 

Uskovaisille ihmisille voi olla suuri merkitys sillä, millä hengellisellä tasolla läheinen 
on eron jälkeen. 
Aionko kuulua edelleen Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja käydä perheeni 
kanssa kirkossa? 
□  kuulun kirkkoon 
□  en kuulu kirkkoon 
 

Jakaminen 

Yhteisön epäkohdista on hyvä puhua ääneen, mutta se ei ole pakollista, jos tuntuu, 
ettei jaksa. Asiasta kannattaa joka tapauksessa kertoa jollekin luotettavalle 
ihmiselle. Myös ammattiauttajalla, kuten psykologilla käyminen on vaihtoehto. 
Jos eroamisen syihin vaikuttaa jokin loukkaava tai traumaattinen tapahtuma 
liikkeen sisällä, käsittelenkö asiaa yksityisesti vai kerronko siitä julkisesti? 
□  yksityisesti 
□  julkisesti 
   ...mitä kanavaa aion käyttää kokemukseni jakamiseen? ___________________ 

 

Tuki 
Eroamisessa on tärkeää, että omat ajatukset ja tunteet voi jakaa jonkun kanssa 
läpi prosessin. Tukihenkilöltä saa henkistä tukea ja hänet voi myös ottaa mukaan 
tilanteeseen, jossa kerrot eroamisesta. Hyvä vaihtoehto on sellainen ihminen, joka 
on itsekin eronnut lestadiolaisuudesta. Se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. 
Kuka on minulle hyvä tukihenkilö eron 
läpikäymiseen?______________________ 



 

Turvapaikka 

Eroamisuutisten jälkeen tunnelma muiden ihmisten seurassa voi muuttua 
ahdistavaksi.  
Mihin paikkoihin voin mennä tarvittaessa rauhoittumaan? 

- 
- 
- 

 

Vapaa-aika 

Mitä teen vapaa-ajalla, kun en ole mukana rauhanyhdistyksen toiminnassa? 

- 
- 
- 
 

Muutos 
Vanhoillislestadiolaisuuden jättäminen tarkoittaa myös joidenkin tapojen ja 
valintojen muuttamista. Mieleen muistuu toiveita ja unelmia, joita ei voinut 
toteuttaa uskovaisena ollessa. Nyt voisi olla oikea hetki niille. 
Mitä uutta haluan kokeilla eron myötä? 

- 
- 
- 
 

Identiteetti 
Vanhoillislestadiolaisuudessa yksilöiden erot häivytetään osittain pois, ja kaikkien 
odotetaan käyttäytyvän samalla, uskovaiselle sopivalla tavalla. Vanhoista 
käytösmalleista vapautuminen vaatii ajatustyötä. 
Mitkä metodit voisivat kiinnostaa minua itsetuntoni vahvistamisessa? 
□ persoonallisuustyyppi (enneagrammi, MBTI) 
□ itsensä rakastamisen ideologia 
□ itseilmaisu (taide) 
□ ulkonäön muutos 
□ epäolennaisten ihmisten poistaminen somesta 
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