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14/Lomake 16: Mies, 43, yhteyspäällikkö 

  

Onko sinulla lapsia ja minkä ikäisiä ne ovat? 1 

Kuinka monta vakavaa suhdetta sinulla on ollut ennen ex-puolisoasi? 1 

Oletko ollut aiemmin naimisissa? Ei 

Kuinka kauan olitte yhdessä ex-puolisosi kanssa ennen naimisiin menoa? 7v 

Kuinka kauan olitte naimisissa? 5v 

 

Miksi menit naimisiin? kauan jatkuneen suhteen juhlistaminen 

 

Mitä odotit avioliitolta? miellyttävää yhdessäoloa, yhteisten tavoitteiden toteuttamista, tietynlaisen 

tulevaisuuden tekemistä, lasten kasvatuksesta nauttimista, matkustelua maailmalla 

 

Mitkä toiveistasi eivät toteutuneet? mikään ei toteutunut 

 

Seurusteletko tai tapailetko jotakuta uutta? En 

 

Kun menit naimisiin, saatoitko joskus kuvitella eroavasi? Ei 

 

Millä hetkellä ajatus avioerosta tuli ensimmäisen kerran mieleesi? Kun hän palasi suhteensa luo 

lopettuaan sen luvattuaan, että se on ohi. 

 

Miksi erosit? Minulla ei ollut ihmisenä arvoa. Minua tarvittiin vain huolehtimaan asioiden 

hoitumisesta. 

 

Oliko ero yhteinen päätös? Kerro, miten teitte päätöksen. Se oli yhteisesti keskusteltu asia. Hän 

uhkaili asialla, mutta ei kuitenkaan tehnyt sitä. Lopulta kirjoitimme erohakemuksen yhtdessä. 

 

Jättikö toinen puolisoista toisen? Kumpi jätti, miksi ja miten? Voidaan tietysti sanoa, että ensin hän 

jätti minut aloittamalla uuden suhteen ja muuttamalla asumaan uuden suhteensa kanssa. Sitten hän 

halusi jatkaa jollain tavalla kahta suhdetta yhtäaikaa. Näin kävikin kunnes kyllästyin ja totesin, että 

pitäisi kyetä valitsemaan kumpi on tavoiteolotila. Kun tätä valintaa ei tapahtunut irrotauduin 

tilanteesta ja muutin yhteisen lapsen kanssa. 

 

Mitkä ovat ex-puolisosi kolme parasta ja huonointa ominaisuutta? älykäs, kaunis, eroottinen huono 

itseluottamus, lyhyt jännitteisyys, epäluotettavuus 

 

Pitkittyikö eronne lasten vuoksi Kyllä 

 

Miksi te kuulutte siihen 50 prosenttiin aviopareista, jotka eroavat? Osittain siihen varmaan 

vaikuttivat puolisoni vakavat lapsuuden traumaattiset kokemukset, joita ei ole koskaan hoidettu, 

toisaalta liian tunnollinen luonteeni, että otin liian suuren vastuun asioista. 

 

Kerro suhteenne vaiheet lyhyesti? Tutustuimme ex-puolisoni olessa epäonnistuneesti naimisissa ja 

yrittämässä jotain uutta. Hänellä oli kaksi lasta. Hän erosi ja muutimme yhteen. Meille syntyi 

yhteinen lapsi ja muutimme uudelle paikkakunnalle. Pian tämän jälkeen puolisoni koki 

ensimmäisen romanssinsa. Taustalla oli myös ex-miehen kaikin keinoin pitkittämä ositus ja moneen 

kertaan uudelleen oikeuteen viemä lastenhuolto. Romanssin jälkeen meni vajaat pari vuotta vaisusti. 

Sitten löysimme toisemme uudestaan ja meillä oli todella hauskaa. Tämän hauskan kruunasimme 



 

 

menemällä naimisiin. Tätä hienoutta kesti vuoden päivät ja sitten romanssit alkoivat uudestaan. 

Yksi näistä sitten kehkeytyi vakavaksi suhteeksi. Vajaan vuoden kuluttua hän sanoi lopettavansa 

sen. Suhde kuitenkin jatkui muutaman kuukauden kuluttua. Tätä edes taas vaihetta jatkui sitten 

kauniit ja rohkeat moneen kertaan päihittävin kääntein useampi vuosi. 

 

Kuvaile tunteitasi ex-puolisoasi kohtaan nyt. Lievää sääliä siitä miten hän selviää. 

 

Miten ympäristösi on suhtautunut avioeroosi? 

Sukulaiset: Pitävät helpotuksena 

Ystävät: Vihdoinkin ! 

Työkaverit: Loistavaa! 

 

Uskotko löytäväsi uuden rakkauden? Mistä? En tällä hetkellä ainakaan viteen vuoteen. 

 

Uskotko meneväsi uudelleen naimisiin? Miksi? En. Ei kannata mutkistaa asioita. En usko 

rakkauteen. 

 

Mitä tekisit toisin uudessa suhteessa? En ala pitää huolta kenenkään asioista. 


