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Seksi- tai pornoriippuvaisen henkilön puolisona tiedät, että ulkopuolisille puhuminen tilanteestasi 

on usein hyvin vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Häpeä siitä, että olet nyt tai olet ollut tällaisessa 

tilanteessa tai tällaisessa suhteessa on tavallista ja johtaa helposti etäisyyteen ja eristäytymiseen 

ihmissuhteista. Et voi olla täysin avoin ja oma itsesi, koska salaat asioita. Kuulostaako tutulta? 

Koronavirusaikana eristyksissä oleminen korostuu entisestään. 

Vertaisen kanssa saat olla vapaasti oma itsesi. Hän on kokenut samaa kuin sinä ja ymmärtää 

tunteesi. Hän ei tuomitse eikä lyttää sinua. Vertaisten joukossa pääset kuulemaan, miten muut 

ovat jaksaneet eteenpäin ja millä keinoilla. 

Suomalaiset naiset ovat vahvoja. Valitettavasti meillä on turhan usein käytössämme välttelevä 

kiintymyssuhdemalli, joten avun ja tuen pyytäminen tuntuu valtavan vaikealta. Yritämme pärjätä 

yksin, omin taidoin ja voimin. Se on kuitenkin tarpeetonta. Tukea on hyvä opetella pyytämään ja 

myös ottamaan vastaan. Se ei tee sinua yhtään heikommaksi tai huonommaksi, päinvastoin. Saatu 

apu ja tuki vahvistaa sinua. Et ole yksin! 

 

Salvia-hanke käynnistää uuden nettivertaisryhmän heille, joiden puolison tai kumppanin 

seksikäyttäytyminen on ongelmallista. Vertaistukiryhmän pääperiaatteet: 

• Kokoontuminen parillisten viikkojen torstaina illalla 1.5-2 h riippuen osallistujien määrästä. 

• Käytämme ZOOM-alustaa. Se on helppo ladata ja saat kutsun aina erikseen sähköpostiisi. 

• Ryhmään mahtuu max. 10 henkilöä, jotta kaikille jää aikaa puhua. 

• Ryhmä on avoin, mutta siihen pääsee vain ohjaajan haastattelun kautta (vältetään 

asiattomien henkilöiden pääsy ryhmään). Ryhmäkertoihin voi osallistua silloin, kun itselle 

sopii. 

• Ryhmän eettisiä periaatteita ovat turvallisuus, luottamuksellisuus (vaitiolo), kunnioitus ja 

itsemääräämisoikeus. 

• Voimme yhdessä sopia ryhmäkertojen teemoista: esim. ”ahdistus ja sen hallintakeinot”. 

Jokainen voi kertoa omista keinoistaan muille sen lisäksi, että pääsee purkamaan omaa 

sydäntään, ajatuksiaan ja tunteitaan ryhmässä. 

• Ohjaaja voi pitää joinakin kertoina ryhmäläisten haluamista aiheista pienen opetustuokion, 

jonka kesto on 20-30 min. Materiaalin voi saada etukäteen sähköpostitse. 

• Joillakin kokoontumiskerroilla vain puhutaan, missä kukin menee tällä hetkellä. 

• Ollaan avoimia ja ehdotetaan teemoja, aiheita ja tuodaan esille rohkeasti sitä, mitä 

tarvitsemme päästäksemme eteenpäin ja eheytymään. 
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