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Lomake 1203 — nainen, 28, editoija, vihreitä, ei vakaumusta  

Saako kumppania pettää parisuhteessa? Ei koskaan  

Perusteluja: luottamuksen säilyttäminen on parisuhteessa tärkeintä  

   

Lomake 1207 — nainen, 24 v., opiskelija, Vihreitä, uskossa  

Saako kumppania pettää parisuhteessa? Ei koskaan  

Perusteluja: Mitä merkitystä sillä on, kumpi pyysi kaljalle? tai jos onkin, mihin se vaikuttaa, 

kertooko valheen vai totuuden? Ei kai totuus/valhe -jaolla ole itseisarvoa, eli ei kai totuus ole 

aina yhtä absoluuttisen oikein, oli tilanne mikä tahansa? Ja mitä pettämiseen tulee, voiko sanalla 

"pettäminen" olla jokin positiivinenkin puoli? Ei kai tässäkään mitään absoluuttista, universaalia 

oikeaa ole, mutta parisuhde on sopimus. Ja mitäköhän siitä yleensä seuraa, jos sopimus rikotaan? 

Hyödyttääkö pettäminen loppujen lopuksi edes pettäjää? Minua ei ole koskaan petetty 

(syrjähypyn muodossa), joten mitään painavaa mielipidettä en voi antaa.  

   

Lomake 31 — mies, 40, opiskelija, KOK, tapakristitty  

Saako kumppania pettää parisuhteessa? Kerran voi antaa anteeksi  

Perusteluja: Parisuhteen perusta ainakin meillä on keskinäinen kunnioitus ja luottamus. Tämä 

edellyttää myös avoimmuutta. Jos minä tai puolisoni haluaa käydä kavereiden kanssa kaljalla, 

niin se on lähinnä ilmoitusasia, koska elämää on kodin ulkopuolellakin. Ei siihen tarvita 

tekosyitä tai harhaanjohtamista. Mitä tulee pettämiseen, niin yleensä se tulee eteen vähän 

jokaisessa parisuhteessa jossain vaiheessa. Fyysistä pettämistä pahempaa on se että puoliso 

pettää henkisesti rakastumalla johonkin toiseen. Se on yleensä tuho parisuhteelle. Fyysinen 

kerran sattunut pettäminen ilmi tultuaan luo vakavan särön parisuhteeseen, mutta kun siitä 

päästään yli, niin meillä ainakin se omalla tavallaan lujitti suhdetta, koska pystyimme puhumaan 

asiasta ja ongelmistamme avoimesti.  

   

Lomake 56 — nainen, 32, neuvoja, VIHR, en kuulu kirkkoon  

Saako kumppania pettää parisuhteessa? Kerran voi antaa anteeksi  

Perusteluja: jokainen voi joskus sortua kiusaukseen ja parisuhteen pitäisi se kestää. Tavaksi tullut 

pettäminen sen sijaan on törkeää ja loukkaavaa.  

   

Lomake 67 — nainen, 18, opiskelija, VIHR, en kuulu kirkkoon  

Saako kumppania pettää parisuhteessa? Kerran voi antaa anteeksi  

Perusteluja: Vaikea kysymys johon on vaikeaa antaa yksiselitteistä vastausta.. Asiaan vaikuttavat 

niin monet eri asiat.  

   


