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Tuokio 10 Liite 1

Suhteiden haasteita 

TARINA 1 

Ihminen, jonka kanssa muutin yhteen asumaan, joi alkoholia päivittäin. Aluksi katsoin asiaa sormien 
lävitse. Kuuntelin, kuinka olin huora tai mitä milloinkin, kun hän suutuspäissään lähti jostain juhlis-
ta, jossa olimme yhdessä. Olin hänestä jollain tapaa vääränlainen. Meidän normaalimme oli, että 
juoksin hänen perässään ja rukoilin, ettei hän olisi vihainen minulle. Jo ennen yhteenmuuttoamme 
tapahtui kaikenlaista. Esimerkiksi eräänä yönä, kun asuin vielä äidin luona, hänen ystävänsä tuli 
yöpymään sinne. Jostain syystä jonakin baari-iltana tämä tyyppi oli kertonut poikakaverilleni, että 
olin tuona yönä yrittänyt halailla häntä, mutta hän oli kohteliaasti torjunut minut käskien palata 
oman rakkaan viereen. Poikakaverini suuttui minulle ja sai järjettömän raivokohtauksen. Hänelle ei 
tullut mieleenkään, että hänen ystävänsä olisi voinut valehdella vaan tietysti minä olin se pettävä 
nainen. Jälleen sain pyydellä anteeksi kaikkia mahdollisia asioita. Asioita, joita en edes ollut tehnyt. 
Asiat, joista minua syytettiin kuulostivat täysin järjenvastaisilta, mutta ei ollut muita vaihtoehtoja 
kuin pyytää anteeksi. Olinhan päättänyt, että poika olisi pelastusrenkaani. Olin valmis tekemään 
kaikkeni, jotta suhde jatkuisi. En osannut edes ajatella, että kukaan muu voisi kiinnostua minusta 
tai että toisenlaisiakin vaihtoehtoja voisi olla olemassa. Poikakaverini oli myös ystäväni ja hänen 
myötään sain kaveriporukan, jonka kanssa viettää aikaa. Enää ei tarvinnut olla yksin. Tuntui mah-
tavalta, kun elämässä oli joku, joka välitti, kyseli kuulumisia ja kyseli perään. Pojan perhe otti minut 
lämpimästi vastaan ja sain olla siellä rauhassa. Kukaan ei mouhonnut mistään eikä siellä ollut kaa-
osta, joka kotona oli.  

Lähde: Ruuhilahti, Susanna. 2019. Koukuttavat suhteet. Minerva 

Millaisia tunteita ja ajatuksia katkelma herättää? 

Millainen tarinan kertoja on? 

Millaista elämä olisi tarinan kaltaisessa arjessa? 

Mitä pitäisi tapahtua, jotta kertojan ja tämän kumppanin elämä muuttuisi paremmaksi? 

Miten nämä asiat tehdään? 

Millaiset asiat tuntuvat altistavan vaikeuksille? 
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TARINA 2 

Olin ensimmäistä kertaa jo naimisissa, kun tapasin erään miehen työni merkeissä. Katseiden koh-
datessa meiltä kummaltakin taisi mennä jalat alta samoin tein. Vetovoima välillämme oli niin val-
tava, ettei millään muulla ollut väliä. Kaikki muu lakkasi olemasta. Ensimmäistä kertaa elämässäni 
jouduin pohtimaan sitä, saattoiko tunteeni olla edes totta. Olin ylimaallisen onnellinen ja onni 
survoi huonon omatunnon ja tietoisuuden siitä, että tekisin väärin puolisoani kohtaan, taka-alalle. 
Muistan ajatelleeni, olkoon mitä vaan, kaikki muu on toisarvoista. Suhteemme oli salaisuus, josta ei 
kerrottu kenellekään. Ainoastaan eräs työkaverimme tiesi suhteesta, koska oli huomannut meidän 
keskinäiset salaiset katseemme ja kai hän tunnisti energian, joka meidän välillämme oli jo suhteen 
alkumetreillä.  

Töiden lomassa ja niiden jälkeen poistuimme muiden seurasta tavalla tai toisella. Vietimme paljon 
aikaa kahdestaan. Jollain tapaa hänessä oli kaikki, mitä olin ikinä miehessä haaveillut olevan. Hän 
oli boheemi, vähän renttu ja valtavan taitava keskustelija. Mies oli minulle kuin huumetta. Hän val-
tasi minusta joka ainoan osasen. Kuunnellessani miehen puhetta tuntui kuin elämä olisi yhtä juhlaa, 
juovuttavan ihanaa. Olin onnessani, kun saatoin vihdoin keskustella minua kiinnostavista aiheista 
jonkun kanssa. Keskustelimme yökaudet rakastelun lomassa. 

Lähde: Ruuhilahti, Susanna. 2019. Koukuttavat suhteet. Minerva 

Millaisia ajatuksia  tai tunteita teksti herättää? 

Miltä tuntuisi olla kertojan aviopuoliso? 

Millaisia asioita salasuhde kertojalle tarjoaa? 

Jos kertoja olisi kumppanisi, miten toivoisit hänen toimivan. Tulisiko hänen kertoa suhteestaan 
vaiko ei? 

Miksi joku aloittaa suhteen ulkopuolisen salasuhteen? 

TARINA 3 

Suhde rajoittaa kaikkea ja vaikuttaa aivan kaikkeen elämässäni. Hyvä, kun voi kaupassa käydä 
ilman lupaa, töihinkin vaikea mennä, kun joutuu tuntemaan syyllisyyttä. Jollain tavalla tuntuu, että 
aikaa menee hukkaan. Olen menettänyt vuosia, jotka olisivat voineet olla parhaita. Nyt ymmärrän, 
millainen toinen on. Jos olisin nuorempana ymmärtänyt ja olisin ollut itsevarmempi, ehkä olisin 
tunnistanut suhteen vaarat paremmin. Olen jollain tapaa hyväksynyt tilanteen. 

Lähde: Ruuhilahti, Susanna. 2019. Koukuttavat suhteet. Minerva 

Miltä tuntuisi, jos olisit tarinan kertoja? 

Miksi kertoja ei lähde suhteesta, joka on väkivaltainen? 

Miksi joku kohtelee kumppaniaan, kuten tarinassa? 

Miten tarinan kertoja suhtautuu elämäänsä?  

Miksi kertoja ajattelee, että itsevarmuus olisi suojellut häntä suhteelta? 
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TARINA 4 

Suhde tarjosi mahdollisuuden kokea lämpöä ja läheisyyttä, ymmärrystä ja tukea. Ei tarvinnut yksin 
pyöritellä ajatuksia omassa päässään vaan oli joku, jonka kanssa miettiä ja ratkoa haastavia tilantei-
ta. Suhde tarjosi minulle myös kokemuksen turvallisuudesta. Vaikka etäisyys välillämme oli maan-
tieteellisesti ajateltuna suuri, tuntui toinen olevan lähellä. Päivittäiset viestit ilahduttivat, tekivät 
onnelliseksi ja tarjosi arjen jakamisen tunteen. 

Vietimme paljon aikaa päivittäin yhdessä viestitellen. Näiden viestien avulla suhde pysyi yllä. Vies-
tittely toi arkeen toisen ihmisen ja määritti omaa ajatusmaailmaa. Yksinäisyys oli poissa. Jokaiseen 
päivään kuuluivat ”Olet tärkeä, rakastan sinua” tai muut hellät viestit. Yhdessä vaiheessa mietim-
me yhteistä tulevaisuutta huomioiden lapseni ja työni. Kävimme keskustelua siitä, minne muuttai-
simme ja milloin minä irtisanoutuisin työstäni, jotta saisimme kaiken onnistumaan sujuvasti.  

Ajan kuluessa uskoin kyllä olevani suhteessa tämän julkisuuden henkilön kanssa, mutta aivan 
kaikkea hänen sairauksistaan tai oireistaan en uskonut. Yli vuoden henkilön tunnettuani ja tämän 
kanssa juteltuani alkoi minulle olla tärkeää, että tapaisimme. Kaipasin hänen fyysistä läheisyyttään 
ja halusin keskustella hänen kanssaan kasvokkain. Toisen kiireiden vuoksi tapaamisia ei alkuun 
ehditty järjestää eikä se oikeastaan minua haitannut. Kaikkein tärkein asia oli kuitenkin psyykkinen 
yhteytemme. Halusin luottaa häneen ja siihen, että suhteemme muotoutuisi ennen pitkää tavalli-
seksi. Kun suunnitellut tapaamiset peruuntuivat kerta toisensa jälkeen, olin loukkaantunut, mutta 
loukkaantumisen tunteet liukenivat nopeasti, kun sain häneltä ihania viestejä. Ne saivat ajattele-
maan, mikäs kiire tässä on. Meillähän on koko elämä aikaa. 

Lähde: Ruuhilahti, Susanna. 2019. Koukuttavat suhteet. Minerva 

 
Millaisia ajatuksia ja tunteita tarina sinussa herättää? 

Mitä ajattelet internetsuhteista? 

Miten voisi välttyä huijatuksi tulemiselta? 

Miksi kertoja ei ymmärtänyt tulevansa huijatuksi? 

 

 


