
Sitoutuminen



KYSYMYKSIÄ

 Mistä tiedät, että seurustelet?
 Millaisia  pelisääntöjä seurustelussa tarvitaan?
 Mitä eroa sitoutumisella ja sitomisella on seurustelussa?
 Miten jaat aikasi kavereiden ja seurustelun välillä?
 Miten päättämisen voi tehdä hyvin – vai voiko?



SEURUSTELLAANKO ME?

 Ihastumisen lisäksi seurustelun aloittamiseen liittyy usein vaiheita:
  – ”me ollaan vaan kavereita”
  – ”me tapaillaan”
  – ”me seurustellaan”
 Aina osapuolilla ei ole samaa käsitystä siitä, missä mennään
 Puhukaa ja päättäkää yhdessä seurustelun aloittamisesta



OLE USKOLLINEN ITSELLESI

 Sinulla on lupa ottaa seurustelun ensiaskeleet omalla tavallasi
 Sinulla on lupa olla myös seurustelematta
 Etukäteen ei voi tietää, miltä seurusteleminen tuntuu
 Jo seurustelun alkuvaiheessa on tärkeää olla rehellinen  

 ja kuunnella itseään
 Seurustelussa tutustutaan itseen ja siihen,  millaisen ihmisen kanssa  

 on hyvä olla



OLEMME ERILAISIA

 Yhdessäolo on toisilla tiivistä, toisilla lähes huomaamatonta
 Seurustelun kesto voi vaihdella muutamasta päivästä vuosiin
 Osa ottaa seurustelun alusta asti vakavasti miettien, olisiko toinen  

 tuleva aviopuoliso. Osalle se on tapa tutustua uuteen ihmiseen
 Toinen heittäytyy seurusteluun täysillä, toinen tahtoo edetä  

 hitaammin ja tutustua rauhassa 
 Jutelkaa, millaisin pelisäännöin haluatte seurustella



SITOUTUMISTA VAI SITOMISTA?

Sitoutumista on
 Vapaaehtoinen päätös  

 seurustella toisen kanssa
 Yhteinen sopimus seurustelun 

 aloittamisesta
 Keskustelu ja riittävä yksi- 

 mielisyys siitä, mitä kumpikin  
 ymmärtää seurustelulla
 Vapaus myös omaan aikaan  

 ja ystäviin

Sitomista on
 Painostaminen seurustelun   

 aloittamiseen / jatkamiseen
 Seurustelun pelisääntöjen  

 määrittäminen yksin
 Kontrollointi ja yritys sitoa  

 seurustelukumppani itseensä  
 rajoittamalla esim. yhteyden- 
 pitoa ystäviin



SEURUSTELU JA LÄHIPIIRI

 Seurustelusuhteeseen liittyvät myös kaverit ja perhe 
 Seurustelun näyttäminen muille osoittaa:

  – miten iloinen toisesta olen
  – miten ylpeä seurustelusta olen
 Ajankäyttö  muuttuu: varaa aikaa seurustelukumppanin lisäksi  

 myös kavereille ja perheelle



SEURUSTELUN LOPETTAMINEN

 On luonnollista, ettei seurustelua haluta jostain syystä jatkaa
 Suhteen päättämisessä sitoutuminen tarkoittaa rehellisyyttä  

 ja molempien tahdon kunnioittamista:
  –  Ero ei saa jättää kumpaakaan leijumaan tyhjän päälle.  
   Molempien tulee tietää, miksi seurustelu päättyi ja että se  
   todella päättyi
  – Päätöksestä on tärkeä puhua suoraan kasvokkain, ennen kuin  
   alkaa katsella uutta kumppania 
  – Pyri vaikeissakin asioissa hienotunteisuuteen
 Seurustelun päättäminen voi myös tarkoittaa askelta syvempään  

 sitoutumiseen


