
Teot



KYSYMYKSIÄ

 Mikä merkitys yhdessä tekemisellä on seurustelusuhteessa? 
 Mitä asioita on kivaa tehdä yhdessä?
 Miltä tuntuu olla yhdessä tekemättä mitään?
 Mitkä teot vakuuttavat sinut siitä, että olet toiselle tärkeä?
 Mitä tekemättä jättämisesi kertovat?
 Miten toimit kun toinen on epäonnistunut hänelle tärkeässä  

 asiassa?



YHDESSÄ TEKEMINEN

 Yhdessä tekeminen on kivaa: se tiivistää suhdetta ja opettaa uusia  
 asioita toisesta.
 Jos pari ei tee mitään yhdessä tai tekee aina samoja asioita, suhde  

 helposti laimenee tai muuttuu tylsäksi.
 Molempien on hyvä saada tasaveroisesti vaikuttaa siihen,  

 mitä tehdään. 
  – Jos vain toinen aina päättää ottamatta toisen toiveita  
   huomioon, suhteeseen tulee ongelmia.
  – Molemmilla on vastuu omien toiveiden kertomisesta.



OLLA TEKEMÄTTÄ YHDESSÄ MITÄÄN…

 Joskus on hyvä vain olla yhdessä ilman vaatimuksia: aistia toinen  
 ja nauttia siitä.
  – Omiin ajatuksiin vaipuminen toisen lähellä
  – Rentoutuminen ja unet toisen kainalossa
 Joskus on hyvä puuhata omia toisen läsnäollessa 

  – Läksyt saman pöydän äärellä
  – Yhteinen lukuhetki samalla sohvalla

 



TÄRKEÄT TEOT

 Teoilla voi osoittaa välittämistä. 
 Millaiset teot kertovat minulle että toinen välittää?

  – Vain minä itse tiedän mitkä ovat tärkeitä tekoja juuri minulle
  – Kumppani ei voi tietää, ellen kerro
  – Muista, että mikä sinulle kertoo välittämisestä ei välttämättä   
   ole seurustelukumppanillesi tärkeää – hänelle joku toinen asia  
   kertoo välittämisestä 
  – Pieniä tärkeitä tekoja voivat olla ulkonäöstä ja vaatteista hyvän  
   palautteen saamista, osallistumista toisen harrastukseen tai  
   apu koulutehtävissä



 Teoilla voi myös osoittaa sanansa todeksi.
 Mukavat yllätykset tuovat piristystä toisen päivään.



TEKEMÄTTÄ JÄTTÄMISET

 Tekemättä jättämisiä on monentasoisia:
  – Osa estää suhteen kasvun ja kehityksen
  – Osa nakertaa luottamusta
  – Osa tekee säröjä suhteeseen
 Oma mukavuudenhalu ja laiskuus vievät toisinaan voiton: 

  – En ehdota yhteistä tekemistä, jonka tiedän piristävän
  – Jätän tekemättä asioita, joista tiedän toisen pitävän
  – En huolehdi lupausten pitämisestä tai omasta osuudestani  
   yhteisissä sopimuksissa



KUN OLET EPÄONNISTUNUT…

 On tärkeä pysyä toisen tukena kun hän on epäonnistunut jossain  
 asiassa:
  – Halaus ja lohduttaminen
  – Oleminen toisen kanssa ja kuunteleminen
  – Realistisuuden tuominen, jos epäonnistuminen kasvaa toisen  
   mielessä liian suureksi
  – Toisen puolustaminen
 Tarvitsemme rakkautta eniten silloin kun koemme sitä vähiten  

 ansaitsevamme


