
Anteeksianto



KYSYMYKSIÄ

 Mitä pyydät seurustelussa anteeksi?
 Mistä asioista otat vastuun, kun pyydät  anteeksi?
 Miksi anteeksipyytäminen on usein vaikeaa?
 Mitä tarvitaan ennen anteeksipyytämistä ja anteeksiantamista?
 Millaisia tunteita liittyy anteeksiantoon?
 Miten anteeksipyytäminen ja anteeksiantaminen vaikuttavat  

 seurusteluun?



MITÄ PYYDÄN ANTEEKSI?

 Anteeksipyyntö on vapaaehtoista vastuunottamista tapahtuneesta
  – Anteeksipyytely voi olla joskus pakokeino vastuusta tai  
   vastuunottamista asioista jotka eivät minulle kuulu
 Millaisia sanoja ja tekoja  kadun? Pyydänkö anteeksi mitä kadun?
 Mihin seurustelun palikoihin anteeksi pyydettävät asiat voivat  

 liittyä?



ESTEITÄ ANTEEKSIPYYTÄMISELLE

 Ihmiselle yksi vaikeimmista asioista on myöntää virheensä.  
 Sen vuoksi anteeksi pyytäminen on usein hankalaa. 
 Millaiset muut asiat vaikeuttavat anteeksipyyntöä? 



ANTEEKSIPYYNTÖ EI OLE LÄPIHUUTOJUTTU

 Anteeksipyyntöä edeltää usein toisen loukkaantuminen  
 tai pettymys.
 Tapahtuneesta on tärkeä keskustella avoimesti ennen anteeksi- 

 pyytämistä ja anteeksiantamista.
  – Mitä oikeasti tapahtui? 
  – Mitä tunteita tapahtunut herätti kummassakin?
 Kun tapahtunut on käyty läpi, on anteeksipyynnön ja anteeksi- 

 annon aika.
  – Kun kerrot rehellisesti, mitä pyydät anteeksi, silloin myös  
   toinen tietää, mitä hän antaa anteeksi. 



ANTEEKSIANTO JA TUNTEET

Nimeä tunteita:

Ennen asian selvittelyä:     Sovinnon jäkeen:



MITÄ JOS...

 Toinen ei halua puhua eikä selvittää asiaa 
 – Hän kokee, ettei hän osaa keskustella eikä eritellä tuntojaan –  
  miten voisin rohkaista yrittämään
 – Tapani puhua asiasta (esim. syyttäminen) vaikeuttaa –  
  opettelen minä-viestiä enkä käytä sinä-viestiä
 – En voi pakottaa toista keskusteluun, mutta kirjeen kirjoittaminen  
  voi auttaa
 Anteeksipyynnöstä ei välity aito katumus 

 – Hän ei kadu vaikka pyytääkin anteeksi – en voi painostaa katumiseen
 – En usko katumiseen vaikka toinen aidosti katuisikin – minun  
  on syytä miettiä, mikä on merkki aidosta katumisesta



 Toinen palaa käsiteltyyn asiaan yhä uudestaan 
 – Anteeksipyyntöni on ollut epämääräinen – minun on  
  tunnustettava selvästi rikkeeni
 – Hän ei ole toipunut asiasta vielä – hän tarvitsee aikaa  
  ja huomiointia, eikä uudestaan anteeksipyytämistä
 Toinen ei anna anteeksi

 – Voin silti pyytää omaa osuuttani anteeksi ja vapautua asiasta  
  omasta puolestani
 – Voin antaa toiselle anteeksi, mutta tapahtunut voi muuttaa  
  seurustelua tai seurustelu päättyy – silloin toinen voi kokea  
  ettei ole saanut anteeksi
 – Kukin valitsee itse, millaisten tapahtumien jälkeen ei kykene  
  jatkamaan seurustelua



ANTEEKSIANNON HYVIÄ HEDELMIÄ

 Anteeksianto ja sovinto heijastuvat seurusteluun:
  – Syventää sitoutumista
  – Lisää turvallisuutta
  – Tekee tilaa henkiselle ja fyysiselle läheisyydelle
  – Antaa rohkeutta keskustella ja riidellä
 Lisäksi anteeksianto opettaa tuntemaan itseäsi ja toista.


