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T: eli mä annan sulle nyt tän ensimmäisen vinjetin, saat siitä lukaista. 

Vinjetit menee sinne arkistoon kanssa, niin tiedetään nämä kanssa. 

H: joo 

T: eli mitä se sulla ensimmäisenä nostattaa? 

H2: ensimmäisenä tulee se et, kun tän lukee loppuun asti, et kukaan 

vanhemmista, (tauko) niin siis kukaan vanhemmista, (tauko) niin joo ei 

ole ollut yhteydessä, mä ehkä luin ton vähän huonosti, kun mun tuli 

mieleen se että eikö tässä oo muka poliisi ollut, et ehkä se et toi on 

vähän hassu toi kukaan et kumpikaan vanhemmista 

T: joo sen tarkoitus on et on vaan et se yhteydenotto tulee muualta 

H2: joo elikkä vanhemmat sitte hakee ratkaisua käräjiltä tässä ja tota… 

tota tota.. öö.. tää on lasten kannalta ihan hirvee tilanne. Siis 

suorastaa aivan sietämätön. Eihä tää niin kun ei, ei näin voi et, et 

jonkun tää pitäis nyt heti katkasta. Tämmönen ikäänku tota vainoamisen ja 

ja ja sitten väkivallan kierre. 

T: Miten sä sit näen sen et kuulostaako tämä tutulta? 

H2: Juuh! Tää kyllä tutultakin kuulostaa, että monta kertaa on niin kuin 

sellaisia tilanteita, jotka on sit ihan vaan sanomisten varassa, elikkä 

toinen sanoo toista ja toinen väittää toisen tehneen toista. Joskus 

esitellään jotain tekstiviestikeskusteluja, mihin tukeudutaan sitte 

siinä, että yritetään osoittaa se toinen niinku huonommaks, mut joo. 


