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ONKO KUMPPANISI KÄYTTÄYTYNYT VÄKIVALTAISESTI SINUA KOHTAAN? 
kylla 

 Kerro omin sanoin, mitä tapahtui: Ex-mies kävi päälle. Paiskoi ympäriinsä kuin 

räsynukkea. 

 Miltä se tuntui? Pahalta 

 Mitä ajattelet siitä nyt? Opin sen etten enää koskaan jää väkivaltaiseen suhteeseen. 

 Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)? No nykyisin olen aika arka. Esim. jos 

nykyinen mieheni halaa minua pyristelen hieman vastaan, koska alitajunta saa minut 

pelkäämään että hän aikoo käyttäytyä minua kohtaan väkivaltaisesti. 

 Miksi kumppanisi käyttäytyi väkivaltaisesti? Hän oli erittäin mustasukkainen. 

 Oliko teko mielestäsi oikeutettu? Ei todellakaan. 

  
7/Lomake 12: 26-35, nainen, sosionomi amk, - 
OLETKO KURITTANUT LASTASI? kylla 

 Kerro omin sanoin, mitä teit: ottanut tukkaan kiinni ja vetänyt. myös olen ottanut kiinni 

vaatteisiin joissain tilanteissa tai ottanut syliin rimpuiluista huolimatta.korotan myös ääntäni 

jos tuntuu ettei asia mene perille. 

 Miltä se tuntui? harmittaa silloin kun itse on hermostunut ja ei jaksa olla kärsivällinen 

lapsen tarpeille. 

 Mitä ajattelet siitä nyt? on hyvä tuntea syyllisyyttä, mutta itselleen on opittava antamaan 

myös anteeksi. tukistamisen ja vaatteisiin kiinni tarttumisen jälkeen on kyllä oppinut 

tiedostamaan omia hermostumisiaan paremmin ja kiertämään niitä tilanteita esim. ottamalla 

"aikalisän" eli menen toiseen huoneeseen hetkeksi.ääntäni korotan yhä ja tukastakin voin 

periaatteessa hieman ottaa kiinni jos pystyn tekemään sen niin että en tee sitä oman raivoni 

vallassa. 

 Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)? oli paha mieli ja juteltiin asiat lapsen 

kanssa jälkeenpäin, pyysin anteeksi. en kuitenkaan niitä tilanteita jossa tavoitteena oli pitää 

yllä rajoja ja siksi esim. otin syliin ja kannoin pois jostain tilanteesta vaikkapa kaupassa. 

 Miksi käyttäydyit väkivaltaisesti? usein siihen liittyy oma hermostuminen kun asiat eivät 

suju niin kuin on itse ajatellut. 

 Oliko tekosi mielestäsi oikeutettu? ei se ole oikeutettu jos itse hermostuksissaan tukistaa 

vaikka toinen kiukuttelisikin. 

  
ONKO SINUA KURITETTU LAPSENA? kylla 

 Kerro omin sanoin, mitä tapahtui: otettu joitain kertoja tukasta kiinni 

 Miltä se tuntui? pahalta,mutta tiesi aina että siihen oli syynsä, se oli rangaistus kun oli ollut 

tottelematon. 

 Mitä ajattelet siitä nyt? en mitään ihmeellistä.ei se ollut mitenkään traumaattista 

 Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)? ei mitään 

 Miksi sinua kohtaan käyttäydyttiin väkivaltaisesti? olin rikkonut sovittuja sääntöjä 

 Oliko teko mielestäsi oikeutettu? kyllä 

  
ONKO KUMPPANISI KÄYTTÄYTYNYT VÄKIVALTAISESTI SINUA KOHTAAN? 
kylla 

 Kerro omin sanoin, mitä tapahtui: lyönyt, hakannut nyrkillä,vetänyt hiuksista. ks. kyselyn 

alkuun 

 Miltä se tuntui? ahdistavalta ja pelottavalta 

 Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)? meni luottamus ja pitkäksi aikaa jäi 



 

 

pelko mitä hän voisi vielä tehdä minulle tai lähettää jonkun muun tekemään. pitkän aikaa 

kulki kaupungilla ja kotiympäristössäkin taakseen vilkuillen kaikkea epämääräistä varoen. 

 Miksi kumppanisi käyttäytyi väkivaltaisesti? käytti alkoholia ja huumeiden käytön 

jälkiseurauksena lyhyt pinna ja raivokohtaukset milloim mistäkin. 

 Oliko teko mielestäsi oikeutettu? ei!  


