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145/Lomake 223: 26-35, nainen, OTK, avioliitto 
ONKO JOKU, JOTA ET TUNNE KÄYTTÄYTYNYT VÄKIVALTAISESTI SINUA 

KOHTAAN? kylla 

 Kerro omin sanoin, mitä tapahtui: Oiln töissä muyyjänä ja juoppo jolle en myynyt olutta 

alkoi ajaa minua takaa kaupassa ja ahdisteli. toisella kerralla nuori poika potkaisi inua 

kylkeen samasta syystä. 

 Miltä se tuntui? Tosi hirveältä. 

 Mitä ajattelet siitä nyt? En enää suostuisi olemaan töissä kaupan kassalla, pidän sitä yhtenä 

vaarallisimmista ammateista( tapaukset suhteessa myyjäkunnan määrään). Näitä tilanteita on 

sattunut kaikille myyjille pienissä elintarvikekaupoissa ainakin ennen kuin vartijat niissä ovat 

yleistyneet 

 Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)? Ei seurauksia, siis fyysisiä. 

 Miksi sinua kohtaan käyttäydyttiin väkivaltaisesti? Kun en myynyt kaljaa alaikäisyyden 

tai päihtymyksen vuoksi. 

 Oliko teko mielestäsi oikeutettu? No ei todellakaan. 

  
146/Lomake 224: 19-25, nainen, ylioppilas, opiskelija, sinkku 
OLETKO KÄYTTÄYTYNYT VÄKIVALTAISESTI KAVERIPORUKASSA? kylla 

 Kerro omin sanoin, mitä teit: Löin kerran hyvää ystävääni 

 Miltä se tuntui? En ymmärtänyt, miten saatoin tehdä sen 

 Mitä ajattelet siitä nyt? Se oli täysin anteeksi antamatonta. 

 Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)? Ystävääni sattui, mutta hänelle ei 

onneksi tapahtunut mitään vakavampaa. Ystävyyssuhde säilyi kuitenkin. 

 Miksi käyttäydyit väkivaltaisesti? Tunsin itseni loukatuksi ja olin humalassa. 

 Oliko tekosi mielestäsi oikeutettu? Ei missään nimessä. 

  
147/Lomake 227: 26-35, mies, lakimies, avoliitto 
ONKO JOKU, JOTA ET TUNNE KÄYTTÄYTYNYT VÄKIVALTAISESTI SINUA 

KOHTAAN? kylla 

 Kerro omin sanoin, mitä tapahtui: Sain kuonooni edellis juhannuksena täysin sivullisena, 

kun puutuin vanhemman järjestysmiehen päälle käyneiden nuorisolauman toimiin 

 Miltä se tuntui? Helvetilliseltä 

 Mitä ajattelet siitä nyt? Silloin tällöin esiintyy revenanssihenkeä 

 Mitä siitä seurasi? (vammat, traumat, tuomiot)? nenä murtui, silmä mustana, pojat 

tuomittiin sakkoihin 

 Miksi sinua kohtaan käyttäydyttiin väkivaltaisesti? Syy edellä 

 Oliko teko mielestäsi oikeutettu? No ei todellakaan 

  
148/Lomake 232: 26-35, nainen, Akateeminen, sinkku 
ONKO JOKU, JOTA ET TUNNE KÄYTTÄYTYNYT VÄKIVALTAISESTI SINUA 

KOHTAAN? kylla 

 Kerro omin sanoin, mitä tapahtui: minut yritettiin kerran raiskata, pääsin juoksemaan 

karkuun 

 Miltä se tuntui? järkytyin moneksi vuodeksi, en uskaltanut liikkua yksin ulkona iltaisin 

 Mitä ajattelet siitä nyt? onneksi ohi, nykyään tarkkailen alueita joissa liikun ja käytän 

iltaisin julkisia tai taksia 

 Miksi sinua kohtaan käyttäydyttiin väkivaltaisesti? voi kun tietäisi, joku tosi luuseri ei 

muuten naista olisi saanut 

 Oliko teko mielestäsi oikeutettu? EI 


