Avec

Paremman avioliiton perhelehti

1/2019

Kukkoset:
Leiriltä VERTAISTUKEA
ruuhkavuosiin s. 4
JARI SINKKONEN: KESÄN
LEIRILIITE
Parisuhde voi
s. 11–14
parantaa s. 3

Hyvä, paha
SOME
s. 17

2 Avec 1/2019

Avec 1/2019 3

■ Pääkirjoitus

■ Asiantuntijalta

Avioliittoleiri tekee suhteelle ihmeitä

Parhaimmillaan parisuhde hoitaa

M

e suomalaiset olemme uskomattoman onnekasta väkeä.
Sen lisäksi että olemme maailman onnellisimpia, elämme maanpiirin
vapaimmassa maassa. Meillä on maailman paras hallinto ja vakaimmat pankit. Tuotamme väkimäärään nähden
eniten hyvää muille maille ja hengitämme maapallon puhtainta ilmaa. Täällä pohjolassa on maailman turvallisinta
asua. Olemme kaikista maista kolmanneksi vaurain maa.

hallituskaudella päättämään, kenelle rahaa annetaan ja kenelle ei.
PERHEIDEN JA PARISKUNTIEN hyvin-

vointiin panostaminen on tutkimusten
mukaan kielteisen kierteen pysäyttämisen keskiössä. On vakuuttavaa näyttöä siitä, että ongelmista kärsivien lapsiperheiden tukeminen parantaa merkittävästi lasten terveydentilaa ja vaikuttaa myönteisesti koulutuloksiin, mikä taas tukee osallisuuden kokemista,
myöhempää työllistymistä ja elämässä
menestymistä. Lapsuudessa saadun tuen ansiosta elämässään pärjäävä yksilö
ei tarvitse yhtä paljon terveydenhoitoa
eikä muita sosiaalietuuksia. Hän antaa
verotuloina panoksensa yhteiskunnalle
koko elinkaarensa aikana, mikä kutistaa
julkisen talouden kestävyysvajetta.

PINNAN ALLA muhii kuitenkin voimakas muutostarve. Siitä kielivät hiljaiset
signaalit ovat viime aikoina voimistuneet. Lasten syntyvyys on laskenut kahdeksan vuotta peräkkäin. Viime vuonna
maahamme syntyi enää 47 300 vauvaa.
Samaan aikaan lapsiperheköyhyys on
lisääntynyt: 15 prosenttia jälkikasvusta elää köyhissä perheissä ja yksinhuoltajien osuus on tässä ryhmässä kasvussa. Lapsilisien ostovoima on laskenut
25 vuodessa 30 prosenttia. Vaikka äidit
halutaan äkkiä töihin, laadukasta päivähoitoa ei ole kaikille tarjolla. Maassamme on 66 000 syrjäytynyttä poikaa samaan aikaan kun työssäkäyvien määrää
pitäisi reilusti kasvattaa. Vanhustenhoidon paikoin ala-arvoinen tila puhuttaa.
Muutamassa vuosikymmenessä tällä
kaikella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia huoltosuhteeseen ja eläkejärjestelmään.

EUROTIETOISEN YHTEISKUNNAN kannattaa sijoittaa toimivaan parisuhteeseen. Sillä on positiivisia vaikutuksia
niin työn tuottavuuteen, henkilökohtaiseen talouteen kuin fyysiseen terveyteen. Hyvinvoiva aviosuhde kasvattaa
koettua onnellisuutta ja lisää henkistä
hyvinvointia. Se myös antaa perheessä
kasvaville lapsille heidän kaipaamiaan
elämäneväitä. Arvotutkimuksissa parisuhdetta ja perhettä arvostetaan. Tämän
pitäisi näkyä myös eurojen ja voimavarojen suuntaamisena parien ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseen. Myös
yksilötasolla. Siksi uskallan suositella
ensi kesänäkin avioliittoleirille osallistumista, vuosihuoltoon tai parisuhteen
perusparannukseen. Moni on sen todistanut: leiri tekee suhteelle ihmeitä!

ELÄMME KUMMALLISEN paradoksin
keskellä: Suomi on rikkaampi kuin koskaan, mutta hyvinvointipalveluja tarvitsevien hoitaminen sen kuin vaikeutuu.
Jos mitään muutoksia ei tehdä, valtio
velkaantuu ja kestävyysvaje jatkaa kasvuaan. Elämme tulevien polvien omaisuudella. Kehityksen loppupäässä siintää hyvinvointivaltion umpikuja. Poliittiset päättäjät joutuvat jo seuraavalla
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lapsuuden haavoja
Varhaiset vuorovaikutussuhteet heijastuvat parisuhteeseen, mutta aikuisuuteen varjoja heittävät ongelmat on
mahdollista selättää.

”

Parisuhde on
kiintymyssuhde,
johon lapsuussuhteen
kiintymyskokemukset
siirtyvät väistämättä.”

V

auva pyrkii kiinnittymään tarjolla olevaan
aikuiseen. Yksi turvallinen hoivaaja riittää,
psykiatri, kirjailija Jari Sinkkonen sanoo.
Vauvan ja aikuisen väliseen vuorovaikutukseen
perustuva kiintymyssuhde rakentuu ensimmäisen
elinvuoden aikana. Kun lapsen tarpeisiin vastataan
johdonmukaisesti, säännöllisesti ja ennustettavasti,
kiintymyssuhteesta muodostuu turvallinen ja hyvä.
Jos hoivaaja on epäjohdonmukainen, poissaoleva, masentunut tai vaikeasti ennakoitavissa, lapsi
elää arvaamattomassa maailmassa. Hänellä ei ole
suojautumiskeinoja sen vaaroja vastaan. Kiintymyssuhteesta muodostuu turvallisen sijaan välttelevä tai ristiriitainen.
– Parisuhde on kiintymyssuhde, johon lapsuussuhteen kiintymyskokemukset siirtyvät väistämättä, Sinkkonen valottaa.
Tästä on kyse, kun puhutaan kiintymyssuhdeteoriasta.
VAATIMUSTA JA VÄLTTELYÄ
Turvallisesti kiintyneen ei tarvitse pelätä tulevansa jätetyksi. Hän uskaltaa luottaa ihmisiin ja hakea
apua. Lapsuudessaan hän on saanut osakseen ymmärrystä ja lohdutusta. Hän on tullut kuulluksi.
– Välttelevästi kiintynyt aikuinen pyrkii välttämään läheisyyttä suhteessa. Hän haluaa ratkaista
asiat omin päin, koska ei ole varma voiko ihmisiin
luottaa. Välttelevä kiintymyssuhdemalli oli suomalaisessa, sodanjälkeisessä ja traumatisoituneessa
kulttuurissa tyypillinen, Sinkkonen valottaa.
Lapsuudessa ristiriitaisesti tai välttelevästi kiintynyt aikuinen voi ahdistua joutuessaan parisuhteessa kumppanistaan eroon. Jätetyksi tulemisen
pelko on läsnä tämän tästä. Paniikinomainen hätä
johtuu varhaisen kiintymyssuhteen aktivoitumisesta. Parisuhteessa toistuu herkästi kuvio, jossa toinen kumppaneista vaatii läheisyyttä ja toinen vetäytyy vaatimusten edessä.
– Tilanne on kieltämättä ahdistava, Sinkkonen
myöntää.
OMAT VAI TOISEN TARPEET?
Välttelevästi kiintynyt elää herkästi liiaksi toisen

Jari Sinkkosen mukaan mentalisaatio eli pyrkimys eläytyä toisen osapuolen ajatuksiin ja tunteisiin on keskeistä sekä hyvässä parisuhteessa että
lapsuusiän kiintymyssuhteessa lapsen ja hoivaajan
välillä. Tuoreimmassa kirjassaan Kiintymyssuhteet
elämänkaaressa hän käsittelee näitä teemoja.

tarpeista käsin yrittäen miellyttää muita, jotta saisi hyväksyntää.
– Monet yrittävät kaikkensa, mutta sekään ei riitä. Vain toisten tarpeista käsin elämisestä seuraa
alavireisyyttä, masennusta ja burn out.
Ongelmien ilmaantuessa olisi hyvä pysähtyä
miettimään ja katsomaan peiliin: Miksi minusta
tuntuu siltä, miltä tuntuu? Onko tunteillani tekemistä lapsuudenkokemusten tai aiempien seurustelusuhteideni kanssa? Toistanko jatkuvasti lapsuudenperheen ihmissuhdekuviota tai olenko rimpuillut siitä sisukkaasti irti, mutta epäonnistunut?
– Ratkaisun etsiminen ongelmaan on turhaa ennen kuin on tehnyt diagnoosin, Sinkkonen muistuttaa.
EHEYTTÄVÄ VUOROVAIKUTUS

■ Mikä hyvässä parisuhteessa eheyttää?

Mentalisointi eli pyrkimys mennä toisen
osapuolen ”nahkoihin”, eläytyä toisen osapuolen ajatuksiin ja tunteisiin.
l

Avoin ja runsas kommunikointi, johon silti
pätevät hienotunteisuuden lait: älä töräyttele ulos kaikkea, mikä mielessä liikkuu.
l

Arvonanto toiselle tärkeitä ja rakkaita
asioita kohtaan.
l

Huumori: nauraminen kumpaakin huvittaville asioille
l

Mutta mitä tehdä, jos tunnistaa aikuisuuteen heijastuvia ongelmia omassa lapsuudessaan ja varhaisessa kiintymyssuhteessaan? Peli ei ole menetetty,
sillä parhaimmillaan parisuhde voi eheyttää lapsuuden haavoista tarjoamalla korvaavia kokemuksia.
Avainsana on mentalisointi, jonka toteutuu hoitajan ja vauvan turvallisessa kiintymyssuhteessa.
Kun hoitaja osaa ennakoida, mistä lapsen itku johtuu (esimerkiksi nälästä, väsymyksestä vai läheisyyden tarpeesta) ja vastaa siihen, vauvan turvallisuudentunne vahvistuu.
– Mentalisoinnissa sukellamme toisen nahkoihin ja eläydymme hänen tunteisiinsa ja ajatuksiinsa. Parisuhteessa runsas ja avoin kommunikointi,
hyväksyntä ja ymmärretyksi tuleminen eheyttää.
Kaikesta mielessä liikkuvasta on hyvä puhua, hienotunteisuutta unohtamatta, Sinkkonen sanoo. n
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Pauliina ja Lauri Kukkonen ovat pohdiskelleet parisuhdetta ja vanhemmuutta syvällisesti. Lapsilleen he haluavat olla ennen kaikkea läsnä.
– On tärkeää, että lapsella on kotona
tilaa kasvaa omaksi persoonakseen.
Me vanhemmat luomme siihen puitteet ja raamit, Pauliina sanoo.

ehdi jutella tai viettää kahdenkeskistä
aikaa, Lauri toteaa.
–Toinen on väsymys. Omat tarpeet on usein laitettava sivuun. Siitä
seuraa turhautumista, vaille jäämistä
ja sanottamattomia odotuksia, Pauliina tiedostaa.
VIRTAA LIIKUNNASTA

Pikkulapsivaiheen
rankkuus yllätti
Pauliina ja Lauri Kukkosen kaan este. Kun häitä vietettiin, Lauri
kotona eletään tunteikasta oli 18, Pauliina 20.
– Kun oikean löytää, ei tarvitse
ja touhukasta arkea.

S

einäjoella asuvat Pauliina, 28,
ja Lauri Kukkonen, 26, ovat
monena vuonna olleet Pieksämäen avioliittoleirin nuorin pari ja etenkin nuorin ryhmänjohtajapari. Kahdeksan vuotta naimissa olleille Kukkosille kesän 2018 leiri on
jo viides!
– Kun näin Laurin ensimmäisen
kerran yhteisen ystävämme luona,
ajattelin heti, että tuon kanssa voisin
mennä naimisiin, Pauliina muistelee.
Myös Laurin tunteet syttyivät nopeasti, eikä nuoruus ollut kummalle-

epäröidä. Halusimme lähteä avioliittoleirille heti liiton alussa, että luomme suhteelle hyvän pohjan, Lauri perustelee.
– Sama juttu kuin talonrakennuksessa. Huolella rakennettuun taloon
riittää pelkkä pintaremontti, Pauliina vertaa.
KOTIÄITIYS ON TÄYTTÄ TYÖTÄ
Leiriopit ovat olleet kullanarvoisia,
etenkin nyt, kun perheessä eletään
pikkulapsiarkea. Esikoinen Helmi
on 3,5-vuotias ja kuopus Aarni puolitoista. Pauliina on ollut viime vuodet kotona, mutta osat vaihtuivat,

Pauliina lähti kesätöihin ja Lauri jäi
koti-isäksi. Molemmille pitkät päivät
ja vuorotyö ovat tuttuja.
– Oli hirmu opettavaista vaihtaa
osia. Nyt ymmärrän oikein hyvin,
että kotona olokin on täyttää työtä,
Lauri sanoo.
Haasteelliseksi arjen tekee myös
se, että nuoren perheen suku asuu
satojen kilometrien päässä.
– Onneksi Seinäjoella on paljon
ystäviä, puistoja, perhekerhoja ja aktiivinen seurakuntayhteys. Yksin ei
siis tarvitse olla kotonakaan, Pauliina kiittelee.
Pikkulapsivaiheen raskaus on silti
yllättänyt valveutuneet vanhemmat.
–Suurin haaste on ajanpuute. Se
aiheuttaa monia pieniä riitoja, kun ei

Kukkoset ovat puntaroineet omaa
jaksamistaan.
– Auttajasta ei saisi tulla autettavaa, Lauri kiteyttää.
– Se miten huolehdin itsestäni ja
arvostan itseäni, välittyy lapsille. Siksi rajoistaan on huolehdittava, Pauliina jatkaa.
Säännöllinen liikunta on kummallekin tärkeää, joten omaa aikaa kuntosalikäynneille ja lenkeille pyritään
järjestämään tasapuolisesti joka viikko. Liikunnan avulla voi myös purkaa
arjessa kertyvää tunnetaakkaa.
– Olen pohdiskeleva ja tulisieluinen, kuten tyttäremmekin. Arjessa
on paljon tunteita. Tärkeä oivallus on
ollut se, ettei mene lapsen tunteeseen
mukaan, Pauliina toteaa.
– Lapset myös opettavat paljon.
Erityisesti tässä ja nyt elämistä. Parhaita hetkiä ovat ne, kun pääsemme
yhdessä painimaan ja höpsöttämään,
Lauri kuvailee.
– Lapset opettavat kyseenlaistamaan omaa toimintaa ja katsomaan
asioita uudesta näkökulmasta, Pauliina jatkaa.
Leirillä Kukkoset ovat nauttineet
siitä, että elämänvaiheen haasteita ja
iloja on voitu puntaroida muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.
– Vertaistuessa on voimaa. Moni kyseenalaistaa helposti parisuhteen, vaikka ongelma olisi ihan jossain muualla kuin suhteessa, Lauri
ymmärtää. n

Arkihellyys ykköseksi
Tyhjenevä pesä ei pelota
Teija ja Juhani Väinölää.

E

ilen iski haikeus, kun katseli
monen pienen muksun kanssa pyöriviä pareja, Teija Väinölä, 50, myöntää.
– Sitten tulee se klassinen tunne,
että olisi pitänyt viettää lasten kanssa
enemmän aikaa, kun he olivat pieniä. Nyt odotan innolla lastenlapsia,
Juhani Väinölä, 52, jatkaa.
Eurassa asuvan parin kolmesta
lapsesta kotona asuu enää kuopus.
Ajatus vuoden sisällä tyhjenevästä
pesästä on ajankohtainen. Luopuminen tuntuu luonnolliselta, muttei
helpolta.
– Kun tyttäremme muutti aikoinaan banaanilaatikoiden kanssa
pois, minulta pääsi poru. Muutaman
kuukauden kuluttua hän palasi joksikin aikaa uudelleen kotiin ja itkin
silloinkin, Teija naurahtaa.
OPIT JAKOON
Tyhjenevän pesän ongelman Teija ja Juhani arvelevat olevan erityi-

nen silloin, kun on eletty liikaa lasten ehdoilla ja parisuhde on unohtunut muun touhun jalkoihin. Useilla
avioliittoleireillä heille on kirkastunut parisuhteen vaalimisen tärkeys.
– Ensimmäisen leirin jälkeen,
vuonna 1998, olimme niin innostuneita, että kutsuimme muutaman
ystäväparin kesämökille ja jaoimme oppimaamme. Lähellä asuvista
isovanhemmista on vuosien varrella ollut paljon apua. Kahdenkeskinen aika silloin tällöin on järjestynyt helposti. Yksittäisiä tähtihetkiä
tärkeämmäksi Teija ja Juhani nostavat kohtaamisen arjessa ja arkihellyyden.
– Pienet hetket, vaikkapa yhteiset terassikahvit ruoan jälkeen, ovat
tunneyhteyden vaalimisen ydin.
Kuljemme päivittäin osan työmatkasta yhdessä ja se on ollut hyvä käytäntö. Eräältä leiriltä nappasimme
sen neuvon, että suukotamme aina
erotessamme ja iltaisin ja sanomme
”rakastan sinua”. Se voi kuulostaa lällyltä, muttei ole kärsinyt inflaatiota.
Koskaan ei tiedä, milloin kohtaaminen on se viimeinen, Teija toteaa.

RETKEILEMÄÄN JA
TUKIPARIKSI
Uuden elämänvaiheen kynnyksellä
on ollut pientä painetta keksiä uutta,
yhteistä harrastusta jokaviikkoisen
circuit-jumpan lisäksi. Aikoinaan
on käyty kädenvääntöä siitä,
missä määrin Juhani voi
uppoutua intohimoonsa, metsästykseen.
– Retkeily kiinnostaa kumpaakin
ja nyt siihen on
hyvä mahdollisuus, Juhani kertoo.
Myös tukiparityö houkuttaa.
Kummitytölle on
jo häälahja valittuna.
– Sponssaamme paria avioliittoleirille, Teija
kertoo.
Jos omat lapsensa kasvattanut
pari saisi antaa ohjeen nuorille vanhemmille, mikä se olisi?
– Pistäkää muksut hommiin. Siivoamaan, pyykkäämään ja laittamaan ruokaa. Vaatiminen on työ-

Teija ja Juhani Väinölä ovat pyrkineet vetämään vanhempina yhtä
köyttä.
– Lasten on hyvä nähdä myös hellyyttä vanhempiensa välillä, soveliaissa rajoissa, Teija ymmärtää.

lästä siinä hetkessä, mutta palkitsee
myöhemmin. On hienoa huomata,
ettei jälkikasvu ole uusavutonta, Juhani kiteyttää. n

Avoin ilmapiiri ihastutti leirin kuopuksen vanhempia
Ensikertalaiset Atte ja Johanna Auvinen ilahtuivat
leirin avoimesta ilmapiiristä.

vauvaa tosi hyvin, mikä on
ollut minulle rukousvastaus,
Johanna iloitsee.
TOTUUDELLISUUS
PUHUTTELI

H

elsinkiläiset Johanna, 33, ja
Atte, 31, Auvinen pysäyttivät ihastuneita ohikulkijoita
Pieksämäen leirivilinässä tämän tästä. Syynä on syötävän suloinen, viisiviikkoinen poikavauva, leirin kuopus.
– Ilmapiiri täällä on yhteisöllinen,
lämmin ja avoin. Tuntemattomat tulevat kyselemään vauvasta ja toivottavat hyvää leiriä, Atte kertoo.
– Ensin panikoin, ettemme voi
lähteä leirille näin pienen vauvan
kanssa. Lastenhoitajamme on kuitenkin ollut ihan ässä. Hän osaa hoitaa

Atte ja Johanna Auvisen viisiviikkoinen poikavauva herätti leiriläisissä helliä tunteita.

Leirin nuoripari sai kaksi
vuotta sitten häälahjaksi. Johannan ajatukset olivat ennakkoluulojen kyllästämät.
– Ehkä kuvittelin, että
täällä ollaan jotenkin pyhempiä ja tämä on täydellisten
uskovien avioliittoleiri, jossa kaikki on niin ihanaa, hän
kärjistää.
Totuudellisuus ja elämänmakuisuus on ollut mieluisa
yllätys.

– Tällä puhutaan suoraa asiaa eikä mitään small talkia säästä, Johanna lohkaisee.
Aten mielikuvat olivat myönteisemmät, sillä lapsena hän osallistui
kolmelle lastenleirille.
– Minulle jäi niistä kokemuksista
hyviä muistoja.
Ensimmäinen avioliittoleiri on ollut parille niin mieluisa, että he aikovat suositella viikkoa myös ystävilleen.
– Ryhmissä saa kertoa asioista vapaasti tai olla kertomatta. En ihmettele, että ihmiset tulevat vuosi toisensa
jälkeen uudelleen. Mekin voisimme
hyvin tulla, Atte toteaa.
– Leiri on myös hyvä häälahja, Johanna sanoo. n
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■ Gallup Aviopolis

Mitä aviopariviikonloppu
antaa?
LAURA RINTA-JOUPPI & MIKKO MÄKIULLAKKO, ESPOO
Naimisissa 5 vuotta, 1. avioparitapahtuma

LAURA: Kuulin vinkin tästä tapahtumasta lastenneuvolasta. Keskusteluista saa paljon irti. Viikonloppu lisää
läheisyyden tunnetta.
MIKKO: Viikonloppu on ollut positiivinen yllätys. On tullut käsiteltyä asioita, mitä ei muuten tule käytyä läpi.
Tämä avaa, että muillakin on ongelmia
eikä niiden kanssa olla yksin.

MARI & JANNE MYNTTI, HEINOLA
Naimisissa 8 vuotta, takana useita
avioparitapahtumia

MARI: Tämä on rauhallista kahdenkeskistä aikaa. Meillä on 5- ja 3-vuotiaat lapset sekä 9 kuukauden ikäinen
vauva.
JANNE: Täältä saa kommunikointiin
hyviä eväitä. Myös asioiden tärkeysjärjestystä tulee mietittyä, sillä arjessa
työ saa helposti liian suuren osan parisuhteen kustannuksella.

MARIA & KALLE RAUTAVUORI, LOIMAA
Naimisissa 13 vuotta, 5. avioparitapahtuma

MARIA: Tässä tapahtumassa olemme
ensimmäistä kertaa ryhmänohjaajina.
Se on askel eteenpäin tässä työssä.
KALLE: Yhdessä toimiminen tuntuu
hyvältä. Huomaan, miten täydennämme toisiamme.

JOHANNA & MIKKO PENKKIMÄKI, RAUMA
Naimisissa 10 vuotta, 5. avioparitapahtuma

JOHANNA: Viikonlopputapahtumat
ovat bensaa arkeen!
MIKKO: Viikonlopputapahtumat sopivat meille hyvin, sillä murrosikäisten lasten hoito on helpompi järjestää
kuin pidempien leirien ajaksi. Olemme
kokeneet, että viikonlopussakin saa
paljon irti.

Aiheet nousevat
arjesta
Bloggaaja Tiia
Brockmanin paras
taustatuki löytyy
kotoa.

O

ululaisten Marko, 35, ja Tiia, 32,
Brockmanin arjessa avioliittotyö on läsnä pitkin vuotta. Tiia kirjoittaa blogia Parempi
avioliitto ry:n nettisivuille
ja vaikuttaa sometiimissä.
Facebook-päivitysvuoro osuu kohdalle suunnilleen joka kuudes viik- Tiia ja Marko Brockman ovat suositelleet avioliitko. Blogiaan hän ylläpitää toleiriä ystävilleen.
kuukausittain.
– Tämä on niin hyvää työtä, että se eteenpäin
– Olen aina ollut inno- vieminen on sydämen asia, Tiia sanoo.
kas kirjoittaja ja pitänyt
viisi vuotta Onnellinen
avioliitto -blogiani. Tällä hetkellä olen kotiäiti ja
halusin tehdä vapaaehtoistyötä tässä maan sen mahdollisimman tiivistejärjestössä. Kirjoittaminen istuu hy- tyssä muodossa, Tiia luonnehtii.
vin kuvioon ja otin yhteyttä toimisBlogissaan hän vaalii avointa ja
toon. Siitä se lähti, Tiia kertoo.
positiivista linjaa. Avoimuuden raMarko toimii vaimonsa teknisenä joista on keskustelu puolison kanssa
apuna. Sparraa ja antaa palautetta.
vain muutaman kerran.
– Luen Tiian jutut ja kommen– Ajattelen, että onnellinen aviotoin. Pääsääntöisesti kehun ja kan- liitto on sellainen, jossa olemme valnustan. Joskus kritisoin tai pyydän miita kehittymään ja keskustelemaan
kirkastamaan näkökulmaa ja nosta- kaikesta. Suora tunneilmaisu on vaimaan jotain tiettyä asiaa enemmän keaa, kun sellaiseen ei ole tottunut.
esiin, Marko kertoo.
Onneksi sitä voi kuitenkin opetella,
Tiia summaa.
KESÄN KOHOKOHTA
– Itselleen on oltava myös armolTiian päivitysten aiheet nousevat ar- linen. Kaikkea ei voi tehdä täydellijesta. Kun jokin aihio alkaa pyöriä sesti. Leirillä on paljon hyvää asiaa
mielessä, hän tallentaa ideansa pilvi- muustakin kuin parisuhteesta, esipalveluun ja ryhtyy tutkimaan asiaa merkiksi itsetunnosta, Marko muistarkemmin. Lukeminen ja taustatyö tuttaa.
ovat tärkeä osa kirjoitusprosessia.
Pieksämäen viikolla 9-, 7- ja
Viime aikoina tunteet ja tunnelukot 2-vuotiaiden lasten vanhemmat käovat puhutelleet. Osa ideoista jalos- sittelevät asioita, joihin aika tai voituu jutuksi, osa jää raakileeksi virtu- mat eivät ole arjessa riittäneet. Ryhaalitodellisuuteen.
mässä syventyminen tuntuu helpom– Minulla on ikään kuin ruoka-ai- malta.
nekset koossa, joista haluan valmis– Leiri on odotettu, kesän kohotaa ravitsevan keiton. Pyrin tarjoile- kohta, Tiia toteaa. n

Jes, me teimme sen!
Luennointi avioliittotapahtumassa jännittää ja palkitsee, tietävät ensimmäisen
luentonsa pitäneet Anu ja
Vesa Hartikainen.

R

uskolla asuvat Vesa, 39, ja
Anu, 43, Hartikainen bongasivat toistakymmentä vuotta sitten Turun Sanomista mainoksen
seurusteleville ja kihlapareille suunnatusta parisuhdeillasta.
– Ilmoittauduimme mukaan ja innostuimme Merja ja Lassi Laamasen
luennoista niin, että halusimme lähteä heti ensimmäisenä avioliittokesänä leirille, Vesa kertoo.
– Yritimme jopa vihjailla häävieraille, että haluaisimme leirin lahjaksi, Anu vitsailee.
Viikko häämatkan jälkeen pari suuntasikin Pieksämäelle, umpirakastuneina. Ongelma tuntui aluksi
olevan se, ettei ollut sen kummempaa
ongelmaa.
– Elimme symbioosissa. Kyllä sieltä alta sitten paljastui kaikenlaista
korjattavaa. Toisaalta olemme voineet
välttää pahimmat karikot, kun olemme olleet avioliiton alusta asti mukana toiminnassa, Anu ymmärtää.
AIKARAJA TOIMII
Tärkeimmät opit pari toteaa saaneensa muun muassa kommunikaatiosta. Arjen törmäyskursseihin he ovat
laatineet oman mykkäkoulusääntönsä. Siinä missä Anu suuttuu ja leppyy,
Vesa tulee perässä ja mököttää.
– Olen sortunut siihen, että olen
itsekin ryhtynyt puhumattomaksi jos
kerran toinenkaan ei avaudu. Se ei
tietenkään ole kovin rakentava tapa
toimia, Anu myöntää.
Mykkäkoulusäännön ydin on, että mieltä painavaa asiaa saa märehtiä omissa oloissaan puolisen tuntia ja
sitten aiheesta on avauduttava kumppanille. Usein riittää lyhyempikin aika.
– Näin emme esimerkiksi kuluta
koko lauantaipäivää mököttämiseen

Anu ja Vesa Hartikainen
luennoivat ensimmäistä
kertaa kesäkuussa,
Aviopolis-tapahtumassa.
Tilaisuuden jälkeen
jännitys vaihtui iloon
ja huojennukseen.

vaan voimme tehdä jotain hauskempaa, Vesa valottaa.
PARILUENTO ON
TAPAHTUMAN PIHVI
Mykkäkoulusäännön ja monia muita esimerkkejä Hartikaiset jakoivat
ensimmäisellä, tunteita, niiden tunnistamista ja niistä kertomista käsittelevällä luennollaan, jonka he pitivät
kesäkuussa Aviopolis-tapahtumassa
Järvenpäässä. Ajatus luennoitsijaparina toimimisesta heräsi, kun Heikki Ranssi soitteli sitkeästi ja rohkaisi mukaan luennoitsijakoulutukseen.
Parempi avioliitto ry:n tapahtumissa luennot muodostavat pienryhmien kanssa tapahtumien ytimen.
Luento tarjoaa niin vankkaa asiasisältöä kuin parin omakohtaisia kokemuksia elämän haasteista, kipukoh-

dista, oivalluksista ja onnistumisista. Puhujakoulutukseen Hartikaiset
osallistuivat aiemmin keväällä.
– Kun meitä sitten oikeasti pyydettiin luennoimaan, nukuimme yön yli
ja vastasimme sitten kyllä. Jos ryhdymme johonkin, haluamme tehdä sen kunnolla. Nyt tuntui sopivalle ajalle, kun pahin pikkulapsiaika on
takana, Anu summaa.
JES, ME TEIMME SEN!
Raamit luentoon pariskunta sai Parempi avioliitto ry:n toimistolta,
mutta vasta omakohtaiset esimerkit toivat lihaa luiden ympärille. Valmisteluvaiheessa tärkeää oli Hanna
Ranssi-Matikaisen antama ohjaus ja
tuki.
– Aihepiiriin oli tosiaan syvennyttävä, mikä oli antoisaa. Hioimme

puhetta kotona ja kellotimme aikaa.
Harjoituksessa luento kesti 40 minuuttia, tositilanteessa kolme varttia.
Kyllä sen jälkeen oli jalat hapoilla, Vesa kertoo.
– Ja sellainen fiilis, että jes, me
teimme sen! Anu iloitsee.
YHTEISÖN TUKI KANTAA
Suuri merkitys onnistumisessa oli
niin Anun kuin Vesan mukaan kuulijoiden tuella ja myötäelämisellä.
– Pahin jännitys kaikkosi, kun ihmiset tulivat ennen luentoa tsemppaamaan ja siunaamaan. Tuli sellainen yhteenkuuluvuuden tunne ja
oli helppoa astua levollisena yleisön
eteen. Nyt arvostaa luennoitsijoita vielä enemmän, kun tietää, miten
paljon työtä luennon eteen on tehtävä, Anu summaa. n
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Kuvat I SANNA TAKALA , OLLI ORKONEVA
Teksti ja kuva I SARI SAVELA

Ymmärtämispalaute vähentää riitoja

Hyvää kokemusta
Lastenhoitajan työ on innostava pesti. Moni hoitajista tulee remmiin yhä uudelleen.

T

ärkeä osa avioliittotyötä ovat
lastenleirit, joita järjestetään
jokaisen tapahtuman yhteydessä. Leirit toteutetaan pääosin
nuorten, lastenhoidosta kiinnostuneiden hoitajien voimin.
Vantalaiset Aino Ahde, 15, ja Annika Shapcott, 16, ovat olleet hoitajina jo useamman kerran. Aviopolistapahtuma oli vantaalaiselle Roosa
Toikalle, 14, ensimmäinen leiripesti.
– Tämä on ollut kivaa ja tästä saa

hyvää työkokemusta. Vanhempanikin kannustivat tarttumaan tilaisuuteen, kun minua kysyttiin töihin,
Roosa kertoo.
Ennen tapahtumaa Roosa sai
muiden ohjaajien tavoin ohjeistusta sähköpostitse. Paikan päällä kokeneemmat hoitajat ovat opastaneet
käytännöissä.
– Tärkeintä on laittaa lapsi etusijalle. Me leikimme heidän kanssaan,
luemme, ulkoilemme ja nukutamme. Välillä vanhemmat hakevat lapset syömään, Roosa kertoo.
YSTÄVYYTTÄ JA
LEIRIMUISTOJA
Niin Ainon, Annikan kuin Roosan-

kin rekrytoi lastenhoitajaksi vantaalainen Roosa Pitkäranta, 15.
– Tuttavapiirissäni on paljon rauhallisia ja lapsista pitäviä nuoria.
Kun olen kertonut lastenhoitotyöstä,
moni on innostunut. Myös hoitajille maksettava pieni palkka motivoi,
hän kertoo.
Roosa itse on käynyt vanhempiensa vanavedessä avioliittotapahtumissa aivan pienestä pitäen. Ensin
leiriläisenä, myöhemmin hoitajana.
– Minulle on jäänyt tosi hyviä
muistoja. Olen ollut mukana Kings
Kids -kanavassa, jossa tanssimme
ja esiinnyimme. Olen saanut leireiltä parhaan kaverini ja meillä on aina
ihan mahtava yhteishenki. Hoitajien

kanssa meillä on porukka, joka pitää yhteyttä ja tapaa ympäri vuoden,
vaikka asumme eri paikkakunnilla.
Roosan innostus on tarttunut kaveripiirissäkin. Niin Annika, Aino
kuin Roosa-kaimakin aikovat tulla
hoitajaksi uudelleen, aina kun vain
tarvitaan. n
Roosa
Pitkäranta

Kate ja Sami Suopajärvi ovat oivaltaneet, että lapsuudenkokemukset vaikuttavat parisuhteeseen ja että niiden
työstäminen vie suhdetta eteenpäin.
Suopajärvet saivat LeviCross -leiriltä myös paljon käytännön työkaluja
kommunikaatio-ongelmiin.

Kate oivalsi leirillä myös, että osaltaan ristiriitoja on aiheuttanut hänen taipumuksensa jättää kertomatta asioita.
– Se johtuu varmaan siitä, että kun on tottunut
pärjäämään itse, niin sitä käy omassa mielessään
niitä keskusteluja ja suunnitelmia, eikä aina huomaa kertoa niistä toiselle.
LAPSUUDEN KOKEMUKSET
HEIJASTUVAT SUHTEESEEN

K

ate, 34, ja Sami, 30, Suopajärvi ovat tutustuneet toisiinsa netin deittisivustolla.
– Heti kun ensi kertaa tapasimme, minusta tuntui, että Samissa oli jotain tuttua ja turvallista. Tuntui, että toisen kanssa oli hyvä olla, Kate kertoo.
Suopajärvet avioituivat kaksi vuotta sitten vajaan vuoden seurustelun jälkeen. Heidän uusperheeseensä kuuluu 7-vuotiaat pojat kummankin aikaisemmasta suhteesta. Rovaniemellä asuva pariskunta osallistui viime kesänä ensimmäistä kertaa
parisuhdeleirille Levillä.
– Mie katoin, että mitä voitais kesällä tehdä ja
tämä leiri osui silmään netissä. Päätöstä auttoi Levin läheisyys. Tänne oli helppo tulla.
Samikin näytti vihreää valoa Katen ehdotukselle.
– Vasta pari päivää ennen leiriä katsoin netistä,
että mikä tämä leiri oikein on, Sami kertoo.
LÄÄKE VÄÄRINYMMÄRRYKSIIN

Mitä pienemmistä lastenleiriläisistä on
kyse, sitä enemmän ohjaajia tarvitaan.
Aviopolis-tapahtumassa Järvenpäässä
leiriläisten käytössä oli Päiväkoti Valonan viihtyisät tilat. Kuvassa vas. Aino
Ahde, Annika Shapcott ja Roosa Toikka.

Leiri tarjosi Suopajärville mahdollisuuden keskittyä vain toisiinsa. Kate päätti jo ennen leiriä, että pitäisi myös somesta viikon tauon. Toiveissa oli
löytää avaimia arjen kommunikaatio-ongelmiin ja
toisen ymmärtämiseen.
– Leiri on antanut tosi paljon. Ymmärtämispalaute on varmaan sellainen työkalu, jota tullaan
käyttämään myös kotona, Sami kertoo.
Parissa ristitilanteessa Suopajärvet ovat harjoitelleet ymmärtämispalautetta jo leirin aikana.
– Olemme aloittaneet keskustelun alusta ja kertoneet toisillemme rauhassa, mitä olemme tarkoittaneet.
– Meillä monet ongelmat ovat syntyneet siitä,
kun toinen on ymmärtänyt täysin väärin, mitä toinen on sanonut. Nyt kun on tämä ymmärtämispalaute, niin toisen on tavallaan pakko ymmärtää
oikein. Asiaa käydään läpi niin kauan, että toinen
varmasti ymmärtää, mitä toinen tarkoittaa. Näin
turha riita jää väliin, Kate kertoo.
Usein ristiriitojen taustalla on ollut toisen erilainen tapa puhua ja tulkita.

Suopajärvet antavat kiitosta leirin teemoista ja niiden käsittelyjärjestyksestä. – Se on hyvä, että ensimmäisenä luentona on sitoutuminen, sillä sitoutuminen luo turvallisen perustan käsitellä vaikeampikin asioita. Ei ole sitä pelkoa, että toinen pakkaa
tavaransa, jos avautuu vaikeammista asioista, he
sanovat.

– Isoin ongelma on varmaan se, että mie kuulen
tai tulkitsen väärin. Pitäisi paremmin keskittyä siihen, mitä toinen sanoo, eikä samaan aikaan tehdä
jotain muuta. Mie yleensä poimin yksi tai kaksi juttua Katen puheesta ja olen heti riitaa haastamassa.
En tiedä, mistä se oikein johtuu, Sami sanoo.
– Minusta tuntuu välillä, että sinä tulkitset minun sanomisiani tahallaan väärin, Kate toteaa.
– Niin se voi olla vaikkapa tilanne, että Kate kysyy minulta, milloin jokin remontin vaihe on valmis, niin minä tulkitsen, että ai jaa senkö pitäisi olla jo valmis. Kuulen herkästi aiheetonta syytöstä
Katen puheessa, Sami myöntää.

Myös lapsuuden kokemusten vaikutus parisuhteeseen on avannut silmiä. Asia sinänsä ei ole uusi,
mutta tietoa lapsuuden kokemusten käsittelyyn on
tullut lisää.
Katen lapsuus on ollut perusturvallinen, mutta
joitakin aukkokohtia sieltäkin löytyy.
– Oivalsin luottamus-luennolla käydyistä kiintymysmalleista, että minä olen etupäässä turvallisesti
kiinnittynyt, mutta jonkin verran tunnistan itsessäni myös välttelevää kiintymystä. Se ilmenee siten,
että minun on joskus vaikea ottaa apua vastaan.
Olen tottunut pärjäämään itsekseni. En välttämättä
anna riittävästi tilaa toiselle. Lapsuuden malli tulee
väkisinkin esiin.
Sami on tunnistanut itsessään tarvetta saada arvostusta puolisoltaan.
– Lapsena olin alakoulussa kympin oppilas,
mutta ei sitä kukaan kotona noteerannut millään
tavoin. Muistan, miten se ahdisti silloin. Kukaan ei
koskaan sanonut, että onpa mahtava juttu.
– Liittyykö siihen se, että olet niin herkkä arvostelulle? Kate kysyy.
– Varmaan se liittyy.
Sami tietää Katen arvostavan häntä tosi paljon ja
antaa siitä tunnustusta puolisolleen. Hän tiedostaa
myös, että arvostuksen tarve on ehkä ylikorostunut
lapsuuden vaille jäämisten vuoksi.
ANTEEKSIANTO TUNTUI HYVÄLTÄ
Leirillä merkittävä läpimurto oli Samille myös anteeksiantotyöskentelyn aloittaminen. Tahto antaa
anteeksi niille, jotka ovat vuosien kuluessa haavoittaneet on merkittävä ensimmäinen askel anteeksiannon tiellä.
– Anteeksianto tuntui hyvältä. Sitä täytyy pohtia tarkemminkin. En ole koskaan aikaisemmin puhunut lapsuuden kipeistä asioista kuten esimerkiksi kiusaamisesta kenellekään muulle kuin Katelle.
Tuntui hyvältä puhua ryhmässä. Ne on sellaisia asioita, jotka ahdistavat ja joita ei mielellään muistelisi, mutta ymmärrän, että anteeksianto ja asioiden
läpikäyminen on tärkeää, Sami summaa. n
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Teksti ja kuva I ERJA TAURA-JOKINEN

”Emme enää silitä vaatteita
vaan toisiamme!”
Mummi ja pappa puhuvat
avoimesti, lämpimästi ja
rakentavasti seksielämästään, vieläpä satapäisen
yleisön edessä.

T

ällaisesta voi päästä osalliseksi
Parempi avioliitto ry:n tapahtumissa. Toki myös nuoremmat,
rohkeat luennoijat avaavat elämänkaartaan tästä herkästä aihepiiristä.
Lapualla miehen ja naisen perustarpeista sekä parisuhteen seksistä
puhuivat Ilkka ja Pirjo Sankari, jotka
myös esittäytyivät isovanhemmiksi.
– Jos olisimme osanneet ja uskaltaneet kertoa toisillemme toiveistamme ja tarpeistamme, olisimme säästyneet monilta väärinymmärryksiltä.
Avioliittomme alussa ajattelimme, että kun tuo minua rakastaa, hän kyllä
tietää kaiken puhumattakin.
ESTEITÄ HYVÄN TIELLÄ
Sankarit painottavat, että seksi on
avioliitossa Jumalan luoma ja suoma
ihana asia, josta on lupa nauttia. On
kuitenkin monia tekijöitä, jotka ovat
hyvän esteenä. Yksi niistä on oma
historia.
Pirjo sai lapsuudenkodistaan sellaisen opin, ettei intiimiasioista sovi puhua. Niillä ei missään tilanteessa pitäisi vaivata ainakaan miesten päätä.
– Niin sitten avioliittomme alkuaikoina tuumin, että kivaahan tämä
seksi on, mutta onko tätä pakko olla
ihan joka ilta.
Ilkka puolestaan alkoi vuosien
edetessä toivoa, että vaimo olisi seksin suhteen aloitteellisempi.
ITSETUNTO ON SEKSIELIN
Avioliittoleireillä asian tilaan alkoi
tulla uutta näkökulmaa.
Pirjo ymmärsi, että itsetunto on
yllättävän voimallinen seksielin:
– Kun ryhdyin tekemään töitä itseni kanssa, alkoi mennä paremmin.

Sitten oivalsin, miten mahtavaa onkaan se, että Ilkka tuntee yhä vetoa
minuun, kaikkien vuosien jälkeen.
Ilkka löysi opettavaa symboliikkaa
arjesta.
– Pirjo on aina minua herkemmin
puuttunut kodin siisteyteen. Minulla on ollut korkeampi kynnys herätä
toimimaan sen hyväksi. Hoksasin, että Pirjolla voi olla seksin suhteen sama juttu.
ERILAISIA KIUKAITA
Sankarit muistelevat lämpimällä huumorilla rakkauselämäänsä liittyvää
sattumusta.
– Tarkoitus oli hyvä, kun Ilkka
kerran toi joltakin reissultaan minulle tuliaisiksi pitsihepeniä. Kangas oli
kuitenkin epämukavaa, ja asu vieläpä
liian pieni. Ehkä se oli lopulta enemmän häntä itseään varten, naurahtaa
Pirjo.

– Palasimme aika nopeasti tuttuun
uniasuumme, ”vain peitto päällä”.
Seksielämä on muuttunut eri ikävaiheissa ja elämäntilanteissa.
– Nykyään Pirjo on kuin moderni,
jatkuvalämmitteinen kiuas – aina valmis! Ja minä sellainen puulämmitteinen, sanailee Ilkka.
Sankarit kiittävät sydämestään
työkaluista ja vertaistuesta, joita ovat
Parempi avioliitto ry:ssä saaneet. Sitä
hyvää he haluavat jakaa eteenpäin.
– Emme enää silitä vaatteita vaan
toisiamme! n

Aviopolis-avioparikurssi
15.–16.6.2019 SEURAKUNTAOPISTO, JÄRVENPÄÄ

Sijoita kannattavimpaan kesän aloitukseen: talleta rakkautta parisuhteen ja perheen parhaaksi. Monet Aviopoliksen välittömään tunnelmaan
ihastuneet ensikertalaiset ovat luvanneet tulla
seuraavana kesänä uudelleen. Antoisaan ohjelmaan Tuusulanjärven maisemissa kuuluvat laadukkaat luennot sekä asioiden syventäminen
omassa pienryhmässä.
Tapahtuma järjestetään Seurakuntaopistolla
Järvenpäässä. Tarjolla runsas iltaohjelmakattaus. Koe romanttinen kulttuuriympäristö ja ihastu syvemmin puolisoosi!

OHJELMA

– Jotta seksi sujuu, avioliitossa pitää
kokea arvostusta, turvallisuutta ja läheisyyttä, sanovat pirkkalalaiset Pirjo
ja Ilkka Sankari.

Lauantai 15.6.
08.00
Ilmoittautuminen, Amerikanhalli
Aamukahvi ja suolapala, Ravintola
Yolanda
08.45
Lastenohjelma pihapiirissä, Päiväkoti 		
Valona
09.00
Tervetuliaissanat ja musiikkia, Urheilu		
halli
09.30
Luento: Rakastumisesta rakkauden
tekoihin – Sitoutuminen ja elämän
tärkeysjärjestys
Pienryhmät ryhmätiloissa
12.00/12.20/12.40 Lounas porrastaen, lapset 		
syömään vanhempien kanssa, Ravintola
Yolanda
13.35
Lapset omaan ohjelmaan, Päiväkoti 		
Valona
13.45
Ilmoitukset ja musiikkia, Urheiluhalli
14.00
Luento: Puhumisen ja kuuntelemisen 		
taito – Tunteella puhumisesta tunteiden
jakamiseen
Pienryhmät ryhmätiloissa
16.30/16.50/17.10 Päivällinen porrastaen,
Ravintola Yolanda
Lastenhoito päättyy, lapset syömään 		
yhdessä vanhempien kanssa
18.00
Monipuolinen iltaohjelma
20.00
Saunat Seurakuntaopistolla majoittuville
Sunnuntai 16.6.
08.00
Aamupala Seurakuntaopistolla
majoittuville, Ravintola Yolanda
08.35
Lapset omaan ohjelmaan, Päiväkoti 		
Valona

08.45
09.00

Ilmoitukset ja musiikkia, Urheiluhalli
Luento: Seksistä lämpöä iholle ja
arkeen, Markku ja Helka Silventoinen		
Pienryhmät ryhmätiloissa
11.30/11.50/12.10 Lounas porrastaen, lapset
syömään vanhempien kanssa,
Ravintola Yolanda
13.15
Ilmoitukset ja musiikkia, Urheiluhalli
13.30
Luento: Anteeksiannolla eteenpäin – 		
Pettymyksen kierre poikki
Pienryhmät ryhmätiloissa
15.45
Päätöskonsertti Urheiluhallissa,
Lasse Heikkilä ja SAILA
16.45
Kahvitarjoilu Amerikanhallissa
16.45
Hyvää kotimatkaa!
Huom! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin ohjelmassa.

LAUANTAIN ILTAOHJELMA
Tarjolla on runsas toiminnallinen kattaus iltaohjelmaa. Mukaan kannattaa pakata rennot ja ulkoiluun
soveltuvat varusteet.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen osoitteessa
parempiavioliitto.fi/aviopolis
Viimeinen ilmoittautumispäivä on pe 7.6.2019.
Suosittelemme ilmoittautumaan hyvissä ajoin,
jotta varmistatte paikkanne. Ilmoittautuminen on
saapunut perille, kun saatte laskun sähköpostiinne. Lasku tulee olla maksettuna tapahtuman
alkuun mennessä. Ottakaa tosite mukaan tapahtumaan. Lastenohjelmaan mahtuu 50 ensimmäiseksi
ilmoittautunutta.

TAPAHTUMAN HINTA
Kurssimaksu 198 € / osallistujapari
Kurssimaksu 120 € / ryhmänohjaajapari
5 ruoka-aineallergiaa, lisäveloitus 8,90 € / hlö /
päivä
Lasten ruokailut, alle 2-vuotiaat ilmainen
Lasten ruokailut, 2-4-vuotiaat 15 € / lapsi
Lasten ruokailut, 5-12-vuotiaat 35 € / lapsi
Lastenhoitomaksu 50 € / lapsi
Kurssimaksu sisältää luennot, kurssimateriaalin,
pienryhmätyöskentelyn, Rakkauspankki-kirjan
sekä ohjelmanmukaiset ateriat. Maksu ei sisällä

majoitusta. Yli viidestä ruoka-aineallergiasta lisäveloitus 8,90 € / hlö / päivä. Muuta dieettimaksua
ei ole. Mahdolliset ruoka-aineallergiat pitää kuitenkin ilmoittaa, jotta keittiö osaa varautua. Lastenohjelma järjestetään Seurakuntaopiston pihapiirissä
päiväkoti Valonassa (Y-rakennus).

MAJOITUSHINNASTO,
SEURAKUNTAOPISTO
Majoituspaketin hinta pe-la 70 € / pari
Majoituspaketin hinta la-su 115 € / pari
Lasten majoitus, alle 4-vuotiaat ilmainen
nukkuessaan vanhemman vieressä
Lasten majoitus 4–12-vuotiaat 20 € / yksi
tai kaksi yötä
Pe-la hintaan ei sisälly ilta- tai aamupalaa, mutta
majoitustilojen läheisyydestä löytyy keittiötilat.
La-su hintaan sisältyy iltapala ja saunat, aamupala
tarjoillaan ravintola Yolandassa.
Kukin hoitaa majoitusjärjestelyt itse.
Seurakuntaopistolla yöpyvät varaavat majoituksen
sähköpostitse Gitta Nyyssöseltä,
gitta.nyyssonen@kirkkopalvelut.fi /
040 721 9293 pe 31.5.2019 mennessä.

MUITA MAJOITUSVAIHTOEHTOJA
osoitteesta tuusulanrantatie.fi

PERUUTUSEHDOT
Palautamme kurssimaksun kokonaisuudessaan
edellyttäen, että peruutuksesta on ilmoitettu
viimeistään viikkoa ennen tapahtuman alkua.
Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista palautamme
puolet kurssimaksusta. Peruutuksista ja mahdollisista muista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi joko sähköpostitse toimisto@
parempiavioliitto.fi tai puhelimitse 050 3576 990.
Jos esimerkiksi lasten mukaan tulossa tapahtuu
muutoksia, kertokaa niistä meille mahdollisimman
pian.

TAPAHTUMAPAIKKA
Seurakuntaopisto,
Järvenpääntie 640,
04400 Järvenpää,
www.seurakuntaopisto.fi
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Paremman avioliiton perheleiri,

Levi Cross -parisuhde- ja perheleiri

6.–13.7.2019 SEURAKUNTAOPISTO, PIEKSÄMÄKI

20.–27.7.2019 LEVI HOTEL SPA, KITTILÄ

Pieksämäen leiritunnelma on ainutlaatuisen lämmin
ja mukaan kutsuva. Tapahtuma on suunnattu eri
elämänvaiheissa eläville pareille ja perheille. Tarjolla
on käytännönläheistä parisuhdeopetusta luennoilla ja ohjatuissa pienryhmissä aamu- ja iltapäivisin.
Vertaisryhmät muodostetaan mahdollisimman samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kesken.
Luentojen ja pienryhmien aikana mielenkiintoista
ohjelmaa kaikenikäisille lapsille. Olette sydämellisesti tervetulleita kesäiselle Pieksämäelle koko
perheen voimin!
Viikon kurssi tarjoaa mainion ympäristön uusien näköalojen löytymiseen, kun omia kokemuksia saa peilata muiden
tarinoita vasten. Pienryhmätyöskentely edellyttää kokoaikaista osallistumista. Kauniin järvimaiseman ympäröimä
Pieksämäen kaupunki tarjoaa monipuoliset palvelut perheleirille ja virkistäytymiseen sekä virikkeellisen vapaaajan viettoon.
Leirille mahtuu 250 perhettä. Osallistujat majoittuvat
kampusalueella sijaitsevissa eritasoisissa opiskelija-asuntoloissa sekä paikkakuntalaisten leiriläisille tarjoamissa
kotimajoituksissa. Rajallisen majoitustilan vuoksi suosittelemme myös omaa asuntovaunua, hotellia tai muuta itse
hankittua majoitusta. Asuntoautoille ja -vaunuille sekä teltoille on varattu tilat leirialueen pihapiiristä. Täysihoitoon
sisältyy aamiainen, lounas ja päivällinen.
Tarjoamme konkariryhmiä kokeneiden ryhmänohjaajaparien akkujen lataamiseen sekä englanninkielisiä pienryhmiä ja luentojen simultaanitulkkauksen.

ILMOITTAUTUMINEN

Osoitteessa parempiavioliitto.fi/pieksamaki 21.6.2019
mennessä. Ilmoittautuminen on saapunut perille, kun
saatte laskun sähköpostiinne.

LEIRIN HINTA

Lasku koostuu kurssimaksusta, majoitus- ja täysihoitomaksuista sekä lastenleirimaksuista. Majoitus- ja täysihoitomaksut riippuvat valitusta majoituksesta sekä mukaan
tulevien lasten määrästä ja iästä.
Lastenleirimaksu on 75 € / lapsi.

MAJOITUS ASUNTOLOISSA TÄYSIHOIDOLLA

Aikuinen ja 12 vuotta täyttänyt lapsi
4–11-vuotiaat
1–3-vuotiaat
Vauvat ilmaiseksi

TELTTA TAI VAUNUMAJOITUS
TÄYSIHOIDOLLA

Aikuinen ja 12 vuotta täyttänyt lapsi
4-11-vuotiaat
1-3-vuotiaat
Vauvat ilmaiseksi

300 €
155 €
75 €

MUU OMA MAJOITUS

Hinta sis. lounaan ja päivällisen, ei aamiaista
Aikuinen ja 12 vuotta täyttänyt lapsi
193 €
4-11-vuotiaat
100 €
1-3-vuotiaat
35 €
Vauvat ilmaiseksi

ERITYISRUOKAVALIO, LISÄMAKSU

Laktoositon, munaton ja kalaton ruoka kuuluvat lisämaksuttomiin ruokiin. Lisämaksullisia ruokia ovat esimerkiksi gluteeniton ja maidoton ruokavalio, joista veloitetaan
60€/aikuinen ja 30€/lapsi. Kaikki muut dieetit valmistetaan vain lääkärin todistuksella. Suuren väkimäärän vuoksi
keittiö ei valitettavasti valmista elämäntapadieettejä.

PIEKSÄMÄKELÄISTEN TARJOAMA
KOTIMAJOITUS

Erikokoiset ja erihintaiset yksityiskodit sijaitsevat pääsääntöisesti leirialueen läheisyydessä.
Tiedustelut: mikko.salmi@seurakuntaopisto.fi
/ 040 1954550.

ESIMERKKILASKELMA

Perheessä on isä, äiti sekä 5- ja 11-vuotiaat lapset. Asuntolamajoitus, ei dieettilisiä.
Leirin hinta muodostuu seuraavasti:
Kurssimaksu 200 €
Majoitus- ja täysihoitomaksut
300 € + 300 € + 155 € + 155 € + Lastenleirimaksut 75 €
+ 75 €
Esimerkkiperheen leirin hinta on on 1260 € (sis. kaikki ohjelmanmukaiset ateriat)

LASTENLEIRI

Leirille mukaan tuleville lapsille järjestetään oma Lastenleiri. Kullekin lapselle tarjotaan ikäkautta vastaavaa ohjelmaa luentojen ja pienryhmien aikana.
Lastenohjelma jakautuu ikäkausittain seuraaviin ryhmiin: vauvala, 1–2-vuotiaat, 3–4-vuotiaat, 5–6-vuotiaat
pojat ja tytöt. 7–12-vuotiaat osallistuvat koko leirin mittaisiin ohjelmakokonaisuuksiin, jotka rakentuvat monipuolisen pajatoiminnan ympärille. Ohjelmakokonaisuuksia ovat
King’s Kids, bändi- ja urheiluleiri. Pajojen suuntautumisvaihtoehdot ovat kädentaidot tai seikkailu.
Pajatoimintaan osallistuvat pääsevät kokeilemaan
useita pajoja kymmenestä eri vaihtoehdosta. Bändi- ja urheiluleireille osallistuvat vierailevat myös pajoissa. Kaikki
leirille tulevat yli viisivuotiaat lapset saavat viikon aikana
ikäkauttaan vastaavaa hengellistä opetusta.

PÄIVÄOHJELMA

228 €
115 €
50 €

7.00–8.30 Aamiainen
8.15
Lapset omaan ohjelmaan
8.30
Musiikki ja ilmoitukset
9.00
Aamupäivän luento ja pienryhmät
11.15/11.30/12.00 Lounas porrastetusti
Vapaa-aika

13.45
Lapset omaan ohjelmaan
14.00
Musiikki ja ilmoitukset
14.30
Iltapäivän luento ja pienryhmät
16.30/17.00/17.30 Päivällinen porrastetusti
18.30
Vapaaehtoinen iltaohjelma
21.00
Rukousilta
22.00
Hiljaisuus

Tunturin kainalossa puolison rinnalla on upeat puitteet parisuhteen parantamiseen. Ohjelma perustuu
yhdeksään Parisuhteen palikat -teemaan: Sitoutuminen, Sanat, Tunteet, Teot, Riidat, Seksuaalisuus,
Anteeksianto, Luottamus ja Rakkaus. Tervetuloa
elämykselliselle korkean paikan parisuhdeleirille!

LUENTOJEN AIHEET

Ohjelmaan sisältyy yhdeksän luentoa ja yksitoista pienryhmäkokoontumista, joista kaksi iltapäivää pidetään tunturissa. Pienryhmät perustuvat vertaistukeen. LeviCross
-leiri järjestetään jo kahdeksatta kertaa. Tarjolla myös
englanninkielisiä pienryhmiä sekä luentojen simultaanitulkkaus.
Levi Cross -perhetapahtumassa Lapin lumoava luonto
avarine tuntureineen on olennainen osa leirikokemusta.
Lapset viihtyvät monipuolisella Live Love Levi -lastenleirillä.
Yhteiset herkulliset lounaat syömme Levi Hotel Span
buffetpöydästä. Vapaa-aikana on mahdollisuus kokea Lapin luonnon ja Levin tarjoamia elämyksiä, kuten Särkitunturi, Pallastunturi, taiteilija Reidar Särestöniemen museo,
taiteilijoiden Einari Junttilan ja Kalervo Palsan kotitalot ja
Tonttulan elämyskylä. Porojakin saattaa bongata!
Tarjoamme myös konkariryhmiä kokeneiden ryhmänohjaajaparien akkujen lataamiseen.

La 6.7. ip
Su 7.7. ap
			
Su 7.7. ip
Ma 8.7. ap
Ma 8.7. ip
Ti 9.7. ap
Ti 9.7. ip
Ke 10.7. ap
			
Ke 10.7. ip
To 11.7. ap
To 11.7. ip
Pe 12.7. ap
			
Pe 12.7. ip
			
			
La 13.7. ap

Avioliiton vaiheet
Raamattu parisuhdekirjana:
Tärkeysjärjestys ja puolisoon liittyminen
Vuorovaikutuksen työkalupakki
Itsetunnon vaikutukset parisuhteeseen
Rakkaussuhteen tuhoojat
Anteeksiannolla eteenpäin
Vapaa iltapäivä
Tunnista perustarpeet suhteessa:
Tarvitkaa toisianne!
Harrasta seksiä!
Tunneilmaisun avaimet
Puolisoiden erilaisuus voimavaraksi
Arkirakkaus evääksi kotiin
Luontoretki rasteineen
Viimeinen pienryhmäkokoontuminen
Tahdon-kirkko Pieksämäen
vanhalla kirkolla
Aamiainen ja pakkaaminen

Leiri edellyttää kokoaikaista osallistumista. Emme hyvitä
mahdollisista poissaoloista. Esimerkiksi leiriläisen täysihoitopaketista pois jättämät osat (jonkin aterian jättäminen väliin, myöhästyminen tai leiriltä lähteminen ennen
leirin päättymistä) eivät vaikuta täysihoitohintaan. Myönnämme avustuksia vain opiston tarjoamiin majoituskohteisiin.

PERUUTUSEHDOT

Mahdollisista peruutuksista pyydämme ilmoittamaan
välittömästi joko puhelimitse
050 357 6990 tai sähköpostitse
toimisto@parempiavioliitto.fi
Jos peruutuksesta ilmoitetaan viimeistään kahta viikkoa
ennen leirin alkua, palautamme 150 € kurssimaksusta.
Viimeistään viikkoa ennen peruutettaessa palautamme
100 € kurssimaksusta. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista emme palauta kurssimaksua. Lisäksi varaamme
oikeuden laskuttaa täysihoidon hinnan.

TIEDUSTELUT

Toimisto, 050 357 6990,
toimisto@parempiavioliitto.fi
Hanna Ranssi-Matikainen, 050 462 1543

Paremman avioliiton perheleirit kesällä 2019

ILMOITTAUTUMINEN

Osoitteessa parempiavioliitto.fi/levicross viimeistään
6.7.2019.
Ilmoittautuminen on saapunut perille, kun saatte laskun
sähköpostiinne. Maksamalla 300 euroa laskun loppusummasta vahvistatte paikkanne tapahtumassa. Jäljelle
jääneen osuuden laskusta maksatte samaa viitenumeroa
käyttäen 30.4.2019 mennessä.

KURSSIMAKSU

LeviCross kurssimaksu sisältäen lounaspaketin
• osallistujat 590 €/pari
• ryhmänohjaajat 540 €/pari
LiveLoveLevi lastenleirin leirimaksu (sis. ohjelman, hoidon,
tarvikkeet, lounaat)
• vauvat 0–18 kk (lounas ilmainen, oma hoitaja) 190 €
• lapset 1,5–5 v (lounas ilmainen) 150 €
• lapset 6 v ja koululaiset (sis. lounaat) 190 €

MAJOITUKSET, LISÄATERIAT JA MUUT
PALVELUT

Tapahtuman majoitus, lisäateriat ja muut palvelut
kuten esim. edulliset kylpyläliput varataan paikallisen
yhteistyökumppanimme Polar Meetingsin kautta,
www.polarmeetings.com
Lisätietoja: polarmeetings@levi.fi /
toimistoaikoina +358 (0) 20 763 0820

Polar Meetingsin kautta varattujen majoitusten ja muiden
palveluiden laskun eräpäivä on 30.5.2019.
Majoitusesimerkit: hyvin varusteltu Polar Star Apartments
alk. 337 € / viikko / 2-4 hlö. Mökkivaihtoehdoissa voi majoittua min. 2 hlöä - max. 13 hlö / mökki. Hotellin perhehuone alk. 582 € sis. aamiainen / viikko / 2 aikuista. Hotellihuoneessa voi majoittua myös 2 aikuista ja max. 2 lasta
(hinta iän mukaan).
Tarkemmat kuvaukset erilaisista majoitusvaihtoehdoista
Polar Meetings: www.polarmeetings.com/fi/majoitus.html
Esimerkkilaskelma leirikustannuksista
Perheessä on isä, äiti sekä 5v ja 11v lapset ja he majoittuvat Polar Star -mökissä. Hinta muodostuu seuraavasti:
kurssimaksu 590 € / pari + lastenleirimaksut 190 € + 150
€ sekä majoitus 337 €. Leirin hinta perheelle yhteensä
1257 € (hinta sis. lounaat).

LEVI CROSS 2019 PERUUTUSEHDOT

Peruutuksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi
joko puhelimitse 050 3576990 tai sähköpostitse
toimisto@parempiavioliitto.fi
Jos peruutuksesta ilmoitetaan viimeistään kahta viikkoa ennen leirin alkua, palautamme 80 % kurssimaksusta.
Viimeistään viikkoa ennen peruutettaessa palautamme
50 % kurssimaksusta. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista emme palauta kurssimaksua.
Majoituksessa ja muissa palveluissa noudatetaan Polar Meetingsin peruutusehtoja www.polarmeetings.com/fi/
etusivu/leiri-info.html

LIVE LOVE LEVI -LASTENLEIRI

Vanhempien on turvallista keskittyä oman parisuhteen
hoitamiseen, kun lapsille on samaan aikaan tarjolla rakkaudellista huolenpitoa ja mukava loma Levin maisemissa.
Lastenleirillä on tarjolla Lapin elämyksiä ja laadukasta ohjelmaa eri kehitys- ja ikätasot huomioiden.
Ikäryhmät: 0–18 kk, 1,5–3-vuotiaat, 4–6-vuotiaat sekä
koululaiset. Pienimmille on tarjolla henkilökohtaisen hoitajan turvallinen syli. Kaikki lapset huomioidaan yksilöllisesti.
Lastenleirin aikataulu noudattaa aikuisten päiväohjelmaa.

VIIKKO-OHJELMA

La 20.7.
		
Su 21.7.
Su 21.7.
Ma 22.7.
Ma 22.7.
Ti 23.7.
Ti 23.7.
Ke 24.7.
Ke 24.7.
To 25.7.
To 25.7.
Pe 26.7.
Pe 26.7.
La 27.7.
La 27.7.

Ilmoittautuminen klo 13-16
sekä alkuinfo klo 18-19
ap Sitoutuminen
ip Sanat
ap Tunteet
ip Ryhmät tunturissa
ap Teot
ip Vapaa iltapäivä
ap Anteeksianto
ip Riidat
ap Luottamus
ip Ryhmät tunturissa
ap Seksuaalisuus
ip Avioparivaellus tunturissa
ap Rakkaus
ip Kotimatkalle

Olette sydämellisesti tervetulleita Levi Cross -leirille.
Uskomme, että leiriviikko tarjoaa koko perheelle
virkistystä ja yhteistä iloa!
Järjestelytiimin puolesta,
Jarmo ja Merja Karjalainen
Heikki ja Tuulikki Syrjälä

TIEDUSTELUT JA LISÄTIEDOT:

Levi Cross -parisuhdeleiri:
Jarmo ja Merja Karjalainen
merja @levicross.fi / 045 209 4209

Live Love Levi -lastenleiri:
Lauri Ala ja Tiiu Raid-Ala
raidala@hotmail.com / 040 820 8845
Parempi avioliitto ry
Toimisto 050 357 6990
toimisto@parempiavioliitto.fi

MAJOITUS- JA RUOKAILUVARAUKSET:

POLAR MEETINGS / Myyntitoimisto
polarmeetings@levi.fi
Tiedustelut toimistoaikoina
+358 (0) 20 763 0820
www.polarmeetings.com

PÄIVÄOHJELMA

07.30–08.30
08.30–08.45
08.45–09.15
09.15–11.45
11.45–13.15
13.45–14.00
14.00–14.30
14.30–17.00
17.00–18.30
18.30–		

Aamiainen
Lapset hoitoon
Musiikki ja ilmoitukset
Luento ja pienryhmät
Lounas
Lapset hoitoon
Musiikki ja ilmoitukset
Luento ja pienryhmät
Päivällinen
Monipuolista iltaohjelmaa
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■ Koulutuspolku

Lempeä lakeudella -avioparikurssi
30.8.–1.9.2019 SEURAKUNTAOPISTO, LAPUA

Viikonlopun tavoitteena on syventää yhteyttä oman puolison kanssa ja nauttia yhdessäolosta. Tarjolla on käytännönläheistä parisuhdeopetusta luennoilla ja ohjatuissa pienryhmissä sekä rentouttavaa vapaa-ajan ohjelmaa.
Lauantai-iltana lempeä voi kokea oman rakkaan kanssa esimerkiksi lakeuden luontoon tai
paikallisiin nähtävyyksiin tutustuen. Tapahtuma on suunnattu eri elämänvaiheissa eläville
pareille ja perheille. Tehkää päätös osallistua ja
panostakaa perheeseen!
Kurssipaikka sijaitsee luonnonkauniilla ja rauhallisella alueella Nurmonjoen rannalla, kävelymatkan päässä Lapuan keskustasta.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen osoitteessa
parempiavioliitto.fi/lapua
Viimeinen ilmoittautumispäivä on pe 23.8.2019.
Ilmoittautuminen on saapunut perille, kun saatte
laskun sähköpostiinne. Laskun tulee olla maksettu tapahtuman alkuun mennessä. Ottakaa tosite
mukaan tapahtumaan.

TAPAHTUMAN HINTA
Kurssimaksu 240 € / osallistujapari
Kurssimaksu 120 € / ryhmänohjaajapari
Lasten ruokailut, alle 4-vuotiaat ilmainen
Lasten ruokailut, 4–11-vuotiaat 35 € / lapsi
Lastenhoitomaksu 50 € / lapsi
Erityisruokavalioista perimme lisämaksun
10 € / aikuinen ja 5 € / lapsi. Lisämaksua eivät
aiheuta tavalliset ruoka-aineallergiat, kuten
laktoositon, gluteeniton ja kalaton ruokavalio.
Mahdolliset ruoka-aineallergiat pitää kuitenkin
ilmoittaa, että keittiö osaa varautua.
Kurssimaksu sisältää luennot, kurssimateriaalin,
pienryhmätyöskentelyn, Rakkauspankki -kirjan
sekä ohjelmanmukaiset ateriat. Maksu ei sisällä
majoitusta.
Lastenohjelma järjestetään Seurakuntaopiston
pihapiirissä.

RUOKAILU

iltapala sekä sunnuntaina lounas. Aamupala on
tarjolla vain kampusalueella majoittuville.

MAJOITUS
Kukin hoitaa majoitusjärjestelyt itse. Kampus
alueella on neljä asuntolaa, joissa jokaisessa
on 10 huonetta. Huoneet ovat viihtyisiä kahden
hengen huoneita omalla vessalla ja suihkulla.
Kampuksella yöpyvät varaavat majoituksen
sähköpostitse suoraan Petra Hanhimäeltä,
petra.hanhimaki@seurakuntaopisto.fi perjantaihin
16.8.2019 mennessä. Lasten majoitushintoja voi
tiedustella Petra Hanhimäeltä.
Majoituspaketti (hintaan sisältyy aamupala,
lakanat ja pyyheliinat)
80 € / pari / yö
105 € / pari / 2 yötä
45 € / pari / vkl asuntoauto, -vaunu tai
telttapaikka
Muita majoitusvaihtoehtoja tapahtuman netti
sivulla www.parempiavioliitto.fi/lapua

PERUUTUSEHDOT
Edellytämme kokoaikaista osallistumista. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan
välittömästi joko puhelimitse 045 669 4694
tai sähköpostitse toimisto@parempiavioliitto.fi.
Jos esimerkiksi lasten mukaan tulossa tapahtuu
muutoksia, kertokaa niistä meille mahdollisimman
pian.
Palautamme kurssimaksun kokonaisuudessaan
edellyttäen, että peruutuksesta on ilmoitettu
viimeistään viikkoa ennen tapahtuman alkua.
Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista palautamme
puolet kurssimaksusta.

KURSSIPAIKKA
Seurakuntaopisto,
Lapuan kristillisen opiston kampus,
Siiriläntie 11–13,
62100 Lapua,
p. 06 4339 200
opintotoimisto.lapua@seurakuntaopisto.fi

OHJELMA
Perjantai 30.8.
15.00
Ilmoittautuminen
16.00
Päivällinen, jatkuu klo 18 asti
18.15
Aloitus ja musiikki auditoriossa
		
Luento: Yhteys Kadoksissa?
		
– Avioliiton vaiheet ja rakkauden
		tuhoojat
		
Pienryhmät
20.30
Iltapala, lastenhoito päättyy
21-23
Saunat
Lauantai 31.8.
7.00
Aamiainen kampusalueella majoittuville
8.45
Aloitus ja musiikki auditoriossa
		
Luento: Puhumatta paha
		
– Kommunikaatio ja tunteet
		
Pienryhmät
11.45
Lounas porrastetusti
14.15
Aloitus ja musiikki auditoriossa
Luento: Suostunko sovintoon?
		
– Anteeksipyytäminen ja -antaminen
		
Pienryhmät
17.10
Päivällinen porrastetusti
18.30
Iltaohjelmaa lähiympäristössä,
		
lastenhoito päättyy klo 19.30
19.30
Iltapala lapsiperheille
20-21
Iltapala
21-23
Saunat
Sunnuntai 1.9.
7.00
Aamiainen kampusalueella majoittuville
8.45
Aloitus ja musiikki auditoriossa
		Luento: Onnellisina yhdessä
		
– Puolisoiden seksi- ja muut
		suhdetarpeet
		Pienryhmät
12.00
Kurssin päätös ja loppuevästykset
12.30
Lounas ja loppukahvit			
		
Lapsille omaa ohjelmaa luentojen, pienryhmien ja
lauantai-illan rastitehtävien aikana.
Huom! Edellytämme kokoaikaista osallistumista.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin
muutoksiin ohjelmassa.

Kaikille osallistujille tarjotaan perjantaina päivällinen ja iltapala, lauantaina lounas, päivällinen ja
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Teksti I MINNA TUOMINEN

Kuva I JUHA PINOMAA

Tie hyvään tunnesuhteeseen
kulkee haavoittuvuuden kautta
Paripsykoterapeutti, psykologi Hanna Pinomaa puhuu
tunnekeskeisestä pariterapiasta Peurungalla ryhmänohjaajien ja tukiparien
syventävässä koulutuksessa 27.–28.4. Tapahtumaan
ovat tervetulleita kaikki johonkin Parempi avioliitto
ry:n parisuhdetapahtumaan
osallistuneet. Tunnekeskeinen pariterapia antaa eväitä
niin oman parisuhteen hoitoon kuin pienryhmän ohjaamiseenkin.

H

yvässä tunnesuhteessa ihminen kokee tulevansa nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi.
Parisuhde on ennen kaikkea tunnesuhde. Kaikkiin tunnesuhteisiin kuuluvat myös katkoskohdat, jolloin yhteys pätkii eivätkä osapuolet koe tulleensa kohdatuiksi.
– Ratkaisevaa suhteen laadun kannalta on se, miten toimimme näissä
katkoskohdissa, toteaa paripsykoterapeutti, psykologi Hanna Pinomaa. Pinomaa toi tunnekeskeisen pariterapian Suomeen 2000-luvun alussa. Hän
kertoo esimerkin katkoksesta.
Maija saapuu pitkän työpäivän jälkeen kotiin ja hänellä on tärkeää asiaa. Matti naputtaa stressaantuneena
läppäriään eikä reagoi Maijan puheeseen. Maija kokee, ettei hänen sanomisillaan ole merkitystä ja suuttuu:
”Ihan sama! Sä et taaskaan kuuntele
mua!” Matti vetäytyy ja kokee riittämättömyyttä: hänen ajatuksensa olivat tärkeässä työasiassa, mielestään
hän kuuntelee vaimoaan parhaansa
mukaan.
KIELTEINEN KEHÄ
SYNTYY PYRKIMYKSESTÄ
TUNNEYHTEYTEEN
Parhaimmillaan parit osaavat korjata tunneyhteyden katkokset: he pyytävät anteeksi, selittävät käytöstään ja
lähentyvät uudelleen katkoksen jälkeen: ”Anteeksi, etten kuunnellut sua.
Mietin yhtä kiperää työpulmaa.” Parisuhteen perusturva ja luottamus säilyy tukevana.
Katkoskohdissa voivat kuitenkin
lähteä nousemaan myös ihmisen syvät epävarmuudet: ”Olenko merkityksellinen? Jäänkö yksin? Riitänkö
sinulle?”
Käännekysymykseksi nousee, pystyvätkö puolisot kääntymään toisiaan
kohti ja jakamaan nämä epävarmuuden kokemukset, vai lähtevätkö he
suojautumaan kipua vastaan omilla
keinoillaan ja näin tahtomattaan syn-

Parisuhdeterapeutti Hanna Pinomaa
kertoo, että kaikissa tunnesuhteissa
on myös katkoskohtia, jolloin emme
koe tulevamme kohdatuiksi. Jokainen
reagoi katkoskohdassa. Ratkaisevaa
onkin se, miten pystymme korjaamaan nämä katkokset.

nyttämään loppumatonta negatiivista
kehää. Kun toinen puoliso reagoi katkokseen hyökkäämällä, kritisoimalla ja vaatimalla, toinen vetäytyy, puolustautuu tai syyttää takaisin. ”Mitä
enemmän minä vaadin, sitä enemmän sinä vetäydyt. Mitä enemmän sinä vetäydyt, sitä enemmän minä väkisin yritän saada sinusta jotain irti ja
näin syntyy kielteinen kehämme.”
Hanna Pinomaa painottaa, että
negatiivinen kehä syntyy aina pyrkimyksestä tunneyhteyteen meille merkityksellisissä ihmissuhteissa. Käyttäytymisen tasolla tapahtuu
huutamista, vaatimista, vetäytymistä
ja puolustautumista, mutta puolisot
eivät pääse kiinni näiden reaktiivisten tunteiden ja toimintamallien alla
oleviin haavoittuvampiin tunteisiin.
Suuttumuksen, ärtymyksen ja vetäytyjän näennäisen tyyneyden takana
on kipu: Tunne riittämättömyydestä, kelpaamattomuudesta, yksinäisyydestä, siitä ettei tule nähdyksi ja kuulluksi.
KOKEMUKSELLISUUS AUTTAA
YMMÄRTÄMÄÄN TUNTEITA
Parisuhteessa käyttäytymistämme
ohjaavat pitkälti oman lapsuuden
kiintymyssuhdemallit.
Lapsi pyrkii selviytymään parhaal-

la mahdollisella tavalla niillä keinoin,
jotka hänellä on käytettävissä.
– Jos lapsuuden kiintymyssuhde
on ollut turvattomampi, lapsi joutuu kehittämään enemmän selviytymiskeinoja, jotka sitten aktivoituvat
myös parisuhteessa, vaikkei niille olisi enää tarvetta, Hanna Pinomaa selittää.
Valoa tilanteeseen tuo ensinnäkin
tiedostaminen: tullessaan tietoisiksi omista toimintamalleistaan puolisot myös ymmärtävät, että omilla
toiminnoilla on suora vaikutus puolisoon. Kumpikin tahtomattaan ylläpitää negatiivista kehää.
– Turvallinen tunneyhteys lähtee
rakentumaan, kun kumpikin uskaltaa
tulla näkyväksi haavoittuvana omine
pelkoineen ja tarpeineen. Vain silloin,
kun uskaltaa olla avoin ja suojaton,
toinen pystyy tulemaan tueksi ja ottamaan puolisonsa kokonaisena vastaan, Pinomaa kuvaa.
Avioparitapahtuman pienryhmätilanteessa ryhmänohjaajapari voi mallintaa oman negatiivisen kehänsä, jolloin ryhmäläiset ymmärtävät, mistä
on kyse.
– Kokemuksellisuus ja asioiden
avaaminen oman parisuhteen kautta on pienryhmissä tärkeää, Pinomaa
painottaa.
Haavoittavan tunteen löytämisessä voi auttaa Hanna Pinomaan usein
käyttämä kysymys: ”Mikä on olo?”
Olo voi olla hankala tai ahdistava,
mutta siitä puhumalla ”Onko olo kehossa?” myös yhteys tunteisiin voi
avautua. n
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Teksti ja kuva I ERJA TAURA-JOKINEN

Teksti ja kuvat I SANNA TAKALA

Puhe tunteista ei
mene hukkaan
Mikael ja Jenna Palmi kokivat elämänsä ensimmäisen
Parempi avioliitto ry:n tapahtuman elokuussa. He saivat
työkaluja sekä omaan suhteeseensa että työhön perheiden rinnalla.

l

moittauduimme viikonloppukurssille tuttavien innostamana. Olimme kuulleet heiltä hyvää palautetta.
Myös sijainti vaikutti. Lapualle ei ollut kotoa pitkä matka, Palmit kertovat.
Pari lähti reissuun tyynellä mielellä – tietoisena siitä, että avioliiton hyväksi pitää ja kannattaa nähdä vaivaa.
– Olemme parin vuoden ajan vetäneet Seinäjoen helluntaiseurakunnassa perhesolua. Nyt alkaa tuntua siltä,
että avioliittotyö on kypsymässä kutsumukseksemme. Lähdimme Lapualle myös hakemaan työkaluja ja eväitä,
Palmit kertovat.
Heidän mielestään oman avioliiton on syytä olla huollettuna, jos haluaa kulkea perheiden rinnalla.
– Paljon olemme nähneet sitä, että
puolisoa ei arvosteta. Omaa aikaa ja
etua tavoitellaan paljon kiihkeämmin
kuin yhteistä. Se on surullista.

PUOLET KUUKAUDESTA
ERILLÄÄN
Haasteita Palmienkin kymmenvuotisessa avioliitossa riittää.
– Yhteistä aikaa on vähän, sillä
Mikael on työnsä johdosta lähes puolet kuukaudesta poissa kotoa, Jenna
toteaa.
Saman katon alle saapuessa mies
kaipaa paitsi vaimonsa ja lastensa läheisyyttä myös lepoa ja aikaa itselleen.
– Samaan aikaan huomaan kotona
asioita, joihin minun pitäisi ehtiä ja
jaksaa tarttua, sanoo Mikael.
Lapuan viikonlopusta Jenna ja Mikael antavat kiittävän arvosanan.
– Rakenne oli hyvä: puhutteleva
luento ja työskentely sen jälkeen ryhmässä, joka toimii, kun se on tarpeeksi pieni, toteaa Jenna.
– Kaikki halukkaat pääsivät ääneen. Ilmapiiri oli lämmin ja luottamuksellinen, jatkaa Mikael.
Kurssin jälkeen Palmit aikovat puhua toisilleen entistä
enemmän tunteistaan.
– Sen myötä on mahdollisuus syvempään yhteyteen ja
puolison tuntemiseen. Toivon, että Mikael edistyy tunteidensa tunnistamisessa ja
nimeämisessä. Itse haluan
kehittyä siinä, että osaan ottaa rakentavalla vastaan tunteet, joita hän ilmaisee, Jenna
pohtii. n

Mikael ja Jenna Palmi vaalivat
arjessa keskusteluyhteyttä
pyrkimällä olemaan mahdollisimman rehellisiä ja avoimia
toisilleen. Myös päivittäinen,
yhteinen rukous hoitaa.

■ Gallup

Teksti I SANNA TAKALA

Onko perheessänne
some-linjauksia?
ANNA-LEENA, 39 JA OLLI, 51 HÄKÄMIES,
ESPOO
OLLI: Kännykkään tulee etenkin iltaisin paljon viestejä jo kaikenlaisista lasten harrasteryhmistä. Olen linjannut, että riittää, kun
ne katsoo myöhemmin. Olen myös poistanut Facebookin päivitys-hälytyksen meilistä, ettei viestejä tulisi koko ajan.
ANNA-LEENA: Kun saamme lapset nukkumaan, syömme iltapalaa kahdestaan. Siksi
ajaksi laitamme kännykät kiinni. Laitan kännykän yleensä värinälle kello 20 illalla, jotta
ärsyketulva vähenee.
VIKTORIA, 47 JA PETRI, 50, VÄHÄANTILA, HYVINKÄÄ
PETRI: Makuuhuone on perheessämme
kännykkä- ja somevapaa alue. Meillä on
käytössä vain perinteiset herätyskellot.
Tämä parantaa romanttista ilmapiiriä.
VIKTORIA: Käytäntö on ollut voimassa viime kesästä asti. Kun kännykkä ei ole kädessä, on mahdollisuus jutella. Somevapaudella on hyvä vaikutus myös seksiin.
SANNA-MARI, 34 JA TUOMAS,36,
KESKITALO, OULU
TUOMAS: Lapsilla on ruutuaikaa tunti päivässä arkisin ja viikonloppuisin tunti aamulla ja tunti iltapäivällä. Emme vahdi tätä minuutilleen.
SANNA-MARI: Puolin ja toisin tuntuu, että
toinen on aina väärällä ajalla kännykällä.
Vaatii kärsivällisyyttä ymmärtää, että välillä
toinen haluaa olla hetken omissa oloissaan
ja se on suotava hänelle.
JUTTA, 46 JA TEEMU, 49, TIENSUU,
KERAVA
TEEMU: Kun liityimme kauan sitten Facebookiin, sovimme, ettemme päivitä siellä
mitään epäkunnioittavaa toisistamme.
JUTTA: Some vie liikaa aikaa arjessa. Mietin
usein, että milloin on sopiva aika olla siellä,
ettei se vie aikaa perheeltä.
PÄIVI, 59 JA PENTTI, 59, KETTUNEN,
KANGASNIEMI
PENTTI: Minun Facebookini on meidän yhteinen juttu, siksi halusin profiilikuvaksenikin kuvan, jossa olemme yhdessä. Sosiaalisesti Facebook sopii minulle. Tulee pidettyä yhteyttä vanhoihin kavereihin ja olen
saanut kaveripyyntöjä myös yllättäviltä
tahoilta.
PÄIVI: Tykkää minusta -kulttuuri tuntuu ahdistavalta enkä ole liittynyt fb:hen, koska
tiedostan, että se koukuttaisi minua liikaa.
Huomaan vaikutuksen jo siinä, kun päivitän
vuorollani seurakuntamme fb-sivuja tiimin
jäsenenä. Ihmisten kuulumisia on mukava
seurata Pentin kautta.

Kuva I KUVAKENGURU

Hyvä, paha some

■ Someta fiksummin
– Jennin ja Rikun vinkit
Kerro tärkeät uutiset ensin puolisollesi ja postaa vasta
sitten somessa.
l Unohda peukutus jutuille, jotka loukkaavat puolisoasi.
l Exien stalkkaus sosiaalisessa mediassa ei rakenna.
l Puhelin ei kuulu ruokapöytään.
l Puolisoa kritisoivat, moittivat tai halventavat postaukset
vaurioittavat tunnesuhdetta. Jätä ne tekemättä.
l Pyri rajoittamaan kännykän työkäyttö työaikaan.
l Lähetä kivoja viestejä ja kuvia puolisollesi. Ne luovat yhteyttä!
l

Somesta voi tulla parisuhteen aikavaras, tietävät Riku ja Jenni Kankaro.

T

uore luennoitsijapari Riku, 36,
ja Jenni, 32, Kankaro pitivät
ensimmäisen luentonsa Järvenpään syksyn jatkoseminaarissa aiheenaan Some – ahnas aikavaras.
– Meillä on somettamisen varjopuolista ikävä kyllä kokemusta. Some-riippuvuus on ollut iso murhe välillämme, Jenni myöntää.
Luentoaan varten Kaarinassa asuva pari kellotti some-aikaansa. Kumpikin laski hipelöivänsä näyttöä 4050 kertaa päivässä. Keskimäärin eri
viestimien parissa kului aikaa päivittäin 3–5 tuntia. Ennätys Jennillä oli
5,5 tuntia ja Rikulla 7,5 tuntia. Tosin
osa somettamisesta liittyi työhön ja
oli välttämätöntä.
– Jos aloitamme ja lopetamme päivän puhelimen kanssa, milloin kohtaamme? Jenni pohtii.
TYKKÄYKSIÄ KALASTAMASSA
Puhuessaan some-riippuvuudestaan
niin Riku kuin Jenni on kohdannut
vähättelyä. Kännykällä ja koneen ääressä vietetyn ajan määrää harva tiedostaa, seuraa tai kokee sen ongelmana. Asialle on helppo naurahtaa, vaikka käsi kalastelee puhelinta tämän
tästä ja jokainen luppohetki vietetään
näytön ääressä.
Ilmiö on vielä niin tuore, että jatkuvan sometuksen vaikutuksia pitkällä tähtäimellä on mahdoton sanoa.
Jennillä riippuvuus ilmeni ylenmääräisenä viestittelynä sekä Instagramin ja Facebookin selailuna. Välillä
sometus saattoi nielaista aimo annoksen tehokasta työaikaa.
Riku puolestaan pelasi sosiaalisia
nettipelejä useita tunteja illassa, vaikka vaimo olisi kaivannut häntä seurakseen.
– Siitä tuli hylätty olo, Jenni myöntää.
– Toki somessa paljon on hyviäkin

puolia. Erilaisten ryhmien kautta yhteydenpito on helppoa ja netissä on
paljon hyödyllisiä vertaistukiryhmiä,
Riku muistuttaa.
Jenni on törmännyt siihen, miten
oma elämä ja parisuhde tuntuu arkiselta huikeiden päivitysten rinnalla.
– Olen joskus purskahtanut itkuun, kun olen meidän riitojemme
jälkeen lukenut täydellisiä parisuhdepäivityksiä, hän myöntää.
HAE HYVÄKSYNTÄÄ
PUOLISOLTA
Rankin sosiaalisen median tuoma lieveilmiö on uskottomuus. Viestittely on yllättävän helppoa, jolloin elämää saattaa jakaa liikaa jonkun muun
kuin puolison kanssa. Jos omassa
suhteessa on ongelmia, toisaalta saatu
hyväksyntä toimii laastarina.
– Henkinen uskottomuus johtaa
herkästi fyysiseen. Vain kääntymällä
puolison puoleen voimme parantua
syvästi. Laastarit eivät auta, Jenni tiedostaa.
Hyvä keskustelunaihe onkin, miten puoliso kokee kumppaninsa somenkäytön? Missä kulkevat rajat?
Mikä tuntuu loukkaavalta?
Omien kokemustensa myötä Kankarot pyrkivät lisäämään parisuhdeaikaa ilman kännyköitä.
– Siitä tulee vapautunut olo, Jenni
toteaa.
Hyvänä he ovat kokeneet iltahetket, jolloin tv:tä katsellaan toisen kainalossa eikä toisessa sohvannurkassa
tai eri huoneessa. Samalla tulee myös
juteltua.
– Silloin olemme oman elämämme sohvaperunat, Jenni naurahtaa. n

Riku ja Jenni Kankaro ovat aktiivisia
somettajia, mutta tiedostavat myös
asian vaarat.
– Tyytymättömyys itseen ja omaan
elämään saattaa lisääntyä, jos jatkuvasti vertaa toisiin, Jenni ymmärtää.
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Teksti I ELINA HOLAPPA

Kuva I RAINER ja LEILA MELANDERIN kotialbumi

Teksti I ELINA HOLAPPA

Tukipari rohkaisee:
”Suhde voi muuttua paremmaksi kuin koskaan”
Tukipari on koulutettu vapaaehtoinen pariskunta, joka haluaa tukea
toisia pareja haastavissa elämäntilanteissa. Tukipari on vierellä kulkija, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat
kuunteleminen, rohkaiseminen ja
toivon herättäminen. Toiselta avioparilta saa usein uusia näkökulmia
oman parisuhteen ongelmiin. Parempi avioliitto ry:n toiminnassa
on mukana yli sata vapaehtoista
tukiparia ympäri Suomen.
Tukiparin voi saada silloin kun
parisuhde on kriisissä. Tukiparia
kannattaisi kuitenkin hakea jo siinä vaiheessa, kun oman parisuhteen tilanne alkaa huolestuttaa.
Yksin ei tarvitse pärjätä. Yleensä ongelmat eivät häviä itsestään
vaan kasvavat ajan myötä.

VERTAISKOKEMUKSET
OVAT KOVA JUTTU
Melandereiden kokemuksen mukaan
parisuhdetta kuormittavat ongelmat
ovat usein kehittyneet pitkän ajan ku-

Välimäet saivat tukiparilta

täsmätukea ja luottamusta tulevaisuuteen

J

ussi ja Tiina Välimäki tapasivat
toisensa vuosituhannen vaihtuessa yhteisten ystävien kautta. Rakkaus syveni nopeasti ja häitä tanssittiin
jo kesällä 2001. Tiina koki, että hänen oli
helppo olla oma itsensä Jussin seurassa.
Myös Jussin viisaus ja hyväsydämisyys tekivät vaikutuksen. Jussi puolestaan huomasi kohdanneensa ihanan naisen, jonka
kanssa pääsi nopeasti samalle aaltopituudelle.
Vuosien vieriessä ja arjen paineiden lisääntyessä pariskunta alkoi ajautua tunnetasolla erilleen.
– Meillä molemmilla oli henkisesti haastava elämäntilanne, ja aloin paeta
omaa käsittelemätöntä ahdistustani etsimällä syitä siihen ainoastaan parisuhteesta. Tilanne oli hyvin tulehtunut, emmekä
löytäneet ulospääsyä omin voimin, Jussi
kertoo.

R

ainer ja Leila Melanderin
oma parisuhde on kokenut
täydellisen muodonmuutoksen pariterapian ja avioliittoleirien
kautta.
– Parisuhteesta on tullut meille
keskeinen voimavara, ja muutos vaikuttaa laajasti elämässämme. Keskinäisen suhteemme lähtökohta on nykyään kunnioitus ja vapaus, Leila kertoo.
Oman suhteen uudistumisen kautta Melandereista tuntui luontevalta
lähteä mukaan tukiparityöhön. Myös
ryhmänohjaajina toimiminen parisuhdetapahtumissa on tuonut valmiuksia tunnistaa parisuhteen ongelmia sekä kykyä ohjata tuettavat henkilöt kohtaamaan omassa käyttäytymisessä olevat ongelmakohdat. Tukiparina he ovat toimineet vähän yli
kaksi vuotta ja heillä on ollut kymmenkunta tuettavaa paria.

Kuva I JUSSI ja TIINA VÄLIMÄEN kotialbumi

AVUN HAKEMINEN KANNATTAA
Loppujen lopuksi Välimäet tapasivat tukiparia kolme kertaa sekä juttelivat puhelimitse pari kertaa. Tämä kantoi heidät akuutin vaiheen ylitse. Lisäksi Jussi
ja Tiina ovat molemmat työstäneet omaa
elämäänsä yksilöterapiassa sekä käyneet
muutaman kerran myös pariterapiassa.
Välimäet suosittelevat tukiparin hakemista, kun parisuhde ajautuu kriisiin, eivätkä omat voimat riitä. Tukiparilta voi
saada akuutissa tilanteessa tukea negatiivisen kierteen katkaisemiseksi.

– Parisuhde on vaikea laji, emmekä me
kukaan ole siinä ammattilaisia. Kaikissa
parisuhteissa on omat haasteensa, kannattaa siis rohkeasti hakea suhteelle apua,
kun omat keinot alkavat vähentyä. Jokainen on omalla tavallaan keskeneräinen, ja
usein paras apu parisuhteelle on pysähtyä
ja kohdata myös oman sisimmän kipukohdat. Ei se toinen siinä vierellä täydellinen ole, mutta häntä voi opetella katsomaan rakkaudellisemmin, sen sijaan että
vyöryttäisi omaa pahaa oloaan puolisonsa syyksi, Välimäet summaavat. n

TURVALLISUUTTA JA
HYVÄKSYNTÄÄ

luessa ja usein molemmat puolisot
ovat väsyneet tilanteeseen. Tukipari kokee tärkeäksi pitää aina yllä toivoa. Kun se saadaan säilytettyä, on
parisuhteella mahdollisuus kehittyä
ja muuttua jopa paremmaksi kuin se
on koskaan ollut.
– Henkilökohtainen kokemuksemme on, että parisuhteen ongelmia
purettaessa yksilön omat kehitysprosessit käynnistyvät ja kun ihminen
kehittyy, hänen tapansa olla vuorovaikutuksessa paranee ja silloin parisuhdekin voi muuttua paremmaksi, Melanderit kertovat. Tätä hyvän
vuorovaikutuksen kulttuuria he pyr-

kivät edistämään kaikissa muissakin
ihmissuhteissa.
Melanderit haluavat olla mukana,
koska he arvostavat parisuhdetyötä
ja kokevat sen myös yhteiskunnallisesti merkittäväksi. Haasteena tukiparina toimimisessa on ollut yhteisen ajan löytäminen tapaamisia varten sekä jaksaminen vaativan päivätyön ohessa
Rainer ja Leila ovat jäämässä lähivuosina eläkkeelle. He nauttivat
uuden oppimisesta ja haluaisivat lisääntyvän vapaa-ajan myötä kenties
hankkia lisää koulutusta tukiparina
toimimiseen. He haluavat rohkais-

Seuraava mahdollisuus tukiparikoulutukseen on ryhmänohjaajien ja tukiparien syventävä koulutus Peurungassa 27.–28.4. Järvenpään tukiparikoulutus järjestetään 14.–15.9. Koulutukset voi käydä vapaassa järjestyksessä.

ta mukaan tukiparityöhön erityisesti sellaisia pareja, jotka ovat jo työstäneet omaa parisuhdettaan avioliittotapahtumissa sekä toimineet ryhmänohjaajina. Tukiparina toimiminen on luonteva jatko tähän.
– Vertaiskokemukset ovat kova
juttu! Rainer ja Leila toteavat. n

Tilanteen kriisiydyttyä Välimäet olivat
käymässä Tiinan siskon luona, joka osasi kertoa tukiparitoiminnasta. Sisko oli
ollut useita kertoja avioliittoleireillä, ja
hän auttoi yhteydenotossa tukiparikoordinaattoreihin.
– Emme kokeneet, että meidän olisi
tarvinnut edes hakea tukiparia, vaan se
järjestettiin meille, Tiina ja Jussi kertovat. Asiat alkoivatkin rullata nopeasti ja
Välimäet tapasivat tukiparin ensimmäisen kerran jo vuorokauden kuluttua yhteydenotosta.
Heti ensimmäisellä tapaamisella Jussi ja Tiina kokivat itsensä hyväksytyiksi,
sillä tukipari ymmärsi mistä he puhuivat.
Tukipari loi turvallisen tilanteen, jossa oli
helppo sanoa ääneen tarvittavat asiat.
– He olivat itse käyneet läpi hyvin samankaltaisen prosessin, josta he olivat
selvinneet, mikä antoi meillekin luottamusta tulevaisuuteen. Saimme heiltä täsmätukea ja arvokkaita käytännön neuvoja juuri meidän tilanteeseemme ja siihen,
miten yhteyttä voi alkaa uudestaan rakentamaan, Välimäet kertovat.

Jussi ja Tiina Välimäki
pääsivät tukiparin avulla yli kriisistä ja suosittelevat tukiparin hakemista muillekin.

l Tukipari

on koulutettu vapaaehtoinen
pariskunta, joka haluaa tukea pareja haastavissa tilanteissa.
l Tukiparitoiminta on maksutonta ja valtakunnallista.
l Tukipari pyritään löytämään noin viikossa,
tapaamisia on yleensä 3–6.
l Lisätietoja ja ohjeet tukiparin hakemiseen:
parempiavioliitto.fi/tukiparityo
l ELINA

HOLAPPA,
elina.holappa@parempiavioliitto.fi
/ 045 6694 694
l TANJA KALLIO,
tanja.kallio@parempiavioliitto.fi
/ 040 5627 981
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Teksti ja kuva I SANNA TAKALA

Teksti I SARI SAVELA, MINNA TUOMINEN

Kuva I VALTTERI SAVELA, kuvausjärjestelyt SARI SAVELA

Sari Savela:

Uupumuksen vuodet tekivät tilaa uudelle
Seurakuntalainen.fi-sivuston päätoimittaja,
media-alan moniosaaja Sari Savela puhuu
Jyväskylän naistenpäivillä 5.–7.4. teemalla
Uupumuksesta uuteen alkuun. Omien kokemustensa kautta hän tahtoo tuoda toivoa siitä,
että voimien loppuminen voikin olla ovi johonkin uuteen ja innostavaan. Naistenpäivillä on
oivallinen tilaisuus käsitellä oman elämänsä
asioita ja virkistyä hyvässä seurassa. Kaikenikäiset naiset kaikissa elämäntilanteissa ovat
lämpimästi tervetulleita!

Paperihääpäivä juhlapaikalla
Alf ja Maria Hillillä valitsivat
vihkipaikakseen jatkoseminaarin maistraatin sijaan.

Y

livieskalaiset Maria, 37,
ja Alf, 41, Hillilä juhlivat
1-vuotishääpäiväänsä lokakuun jatkoseminaarissa. Vuoden takaisiin tunnelmiin oli helppo palata:
– Meidät vihittiin täällä, Järvenpään jatkoseminaarissa, kampuksen kappelissa, Maria selventää hymyillen.
Vihkijänä toimi parin kesän 2017
toinen ryhmänjohtaja, pastori Pirjo
Kettu. Häävieraina oli Marian siskon perheen lisäksi muutama leireiltä tuttu pariskunta. Vihkikanttorin virkaa toimitti Pekka Matikainen.

– Pirjo ja hänen miehensä Tapio
Kyllönen olivat leiponeet kakunkin,
Alf kiittelee.

– Alf lähti lahjottuna ja kiristettynä. Olimme tuolloin muuttamassa
erilleen, Maria kertaa.

AHDISTUS JA AIKALISÄ

SYY SELVISI

Ennen h-hetkeä Alf ja Maria olivat
pitäneet yhtä useamman vuoden.
Häät oli jo kertaalleen sovittu ja ompelijana työskentelevä Maria ehti
valmistaa itselleen puvun. Alf kuitenkin halusi aikalisän.
– Häiden peruminen oli kova paikka. Alf oli sanonut, että jos
hän kerran menee naimisiin, hän
ei eroa. Nyt tuntui, että ero oli koko
ajan mahdollinen, Maria myöntää.
– Takaportti oli jätetty auki, Alf
myöntää.
Avoparina Maria ja Alf hakeutuivat Pieksämäen avioliittoleirille, kun
yhteinen lapsi oli puolivuotias.

Leiri toi helpotusta suhteen kiemuroihin ja avopari palasi leirille kerta
toisensa jälkeen. Tärkeä leirioivallus
Alfille oli ymmärtää, mistä sitoutumiskammo avioliittoon johtui.
– Äitini ei koskaan ollut naimisissa ja se vaikutti myös minuun
niin, etten halunnut naimisiin. Lupaus rakastaa myötä- ja vastoinkäymisissä tuntui liian rankalta, Alf
kertoo.
Lisäksi mieltä painoivat taloudelliset epäonnistumiset yrittäjänä.
– Koin, etten ollut riittävän arvokas menemään naimisiin. Vasta
kun opin antamaan itselleni anteek-

Alf ja Maria Hillilä kokevat avioitumisen tuoneen heidän suhteeseensa
paljon hyvää.
– Enää en pelkää eroa, Maria sanoo
värikkäiden vaiheiden jälkeen.

si, tunsin olevani valmis ja kelvollinen. Anteeksianto oli tietoinen päätös ja tein sitä pitkään ilta toisensa
jälkeen, Alf avaa.
SEESTEISEMPI ARKI
Ensin pari ajatteli varaavansa ajan
maistraattiin, mutta idea häistä jatkoseminaarin yhteydessä veti pidemmän korren. Kun vuosia sitten
ommeltu hääpukukin oli valmiina,
Maria pakkasi sen mukaansa. Alf
sonnustautui pukuun.
Papin aamen on tuonut rauhan
suhteeseen.
– Riitely on vähentynyt, Maria
toteaa.
– Tilanne on selkeämpi ja syyllisyys on poissa. Naimisiinmeno oli
pitkän työn takana, mutta kyllä kannatti, Alf summaa. n

VOIKO MIELESTÄSI
KUKA VAAN UUPUA?
Uskon, että kuka vaan voi uupua, kun elämään tulee riittävästi kuormittavia tekijöitä.
Toki olemme erilaisia ja kestämme eri tavoin kuormitusta. Usein uupumuksessa on
kyse siitä, että on ollut pitkäkestoista kuormaa useilla eri
elämän osa-alueilla. Aikaisemmin en olisi voinut kuvitella, että minä olisin se, joka
uuvun. Pidin itseäni henkisesti melko vahvana. Uupumukseeni vaikutti asioiden
kasautuminen. Stressipisteet
olivat huipussaan liian monella osa-alueella: oli sairastumisia, työn menetystä, kutsumuksen menetystä, uskon
kriisiä, taloudellisia haasteita
ja niin edelleen.
Minulle uupumus kehittyi
vähitellen muutaman vuoden
kuluessa. Olin vain jaksanut
ja sinnitellyt. Innostus oli vienyt, samoin kuin ajatus siitä, että minua tarvitaan "joka
paikassa". Olin mukana laajasti eri vapaaehtoiskuvioissa. Kun uupumus alkoi ottaa
yhä enemmän otteeseensa,
vapaaehtoistehtävät alkoivat
tuntua kivireen vetämiseltä.

Kukaan ei voi etukäteen
tietää, mitä kestää. Elämä on
arvaamatonta, eikä voi tietää,
mitä se tuo tullessaan. Joskus
koettelemuksia voi olla paljon ja ne voivat kasaantua.
Jossain kohtaa tulee se viimeinen korsi, joka katkaisee
kamelin selän.
MISTÄ ITSE SAIT TOIVOA
JA USKOA PAREMPAAN
TULEVAAN?
Uupuneena sitä elää päivän
ja hetken kerrallaan. Pelkäsin, mitä jos en toivukaan.
Monesti tuntui, että tässäkö
tämä elämä nyt oli, minulla
olisi ollut vielä unelmia, joita
olisin halunnut toteuttaa. Läheisten ihmisten tuki oli tärkeää. Myös sielunhoitoterapeutilla oli tärkeä osuus toipumisessani. Hän valoi uskoa
parempaan huomiseen. Toipuminen oli vähittäistä. Kaiken kaikkiaan siinä meni parikin vuotta.
MIKÄ ROOLI OLI USKOLLA
PARANTUMISESI
KANNALTA?
Uupumuksessani oli tavallaan kyse myös uskonkriisistä, mutta ei niin, että olisin

ta kannattaa huolehtia. Onko
elämässä riittävästi aikaa palautumiselle? Lepopäivä on
tärkeä. Silloin on tärkeää tehdä jotain sellaista, joka todella palauttaa ja voimauttaa. Jos
arki on hektistä ja ohjelmoitua, niin viikonlopuissa on
hyvä olla jotain ihan muuta
– vaikka vain oleilua. Siunattua joutilaisuutta. n

kääntänyt selkäni Jumalalle.
Häneen turvauduin, mutta
hiljaisesti. Ei ollut voimavaroja rukoilla eikä lukea Raamattua.
Uskonkriisi se oli siinä
mielessä, että olin pettynyt
Jumalaan. Siihen, miten hän
salli esimerkiksi minun menettää työni, jota pidin vahvasti omana kutsumuksenani
ja tehtävänäni. Lisäksi kaikki
ne vastoinkäymiset, joita jouduimme kohtaamaan, tuntuivat kohtuuttomilta ja kysyin
Jumalalta: ”Miksi”? Samaan
aikaan luotin vahvasti Jumalaan, että Hän tietää, mitä on
tekemässä. Jostain syystä Hän
näki parhaaksi, että vetäydyn
hiljaisuuteen latautumaan.
Jälkeenpäin ajatellen oli hyvä,
että ovia sulkeutui ja että sain
levätä ja latautua, jotta uutta
saattoi syntyä.
MITÄ HALUAT SANOA
ITSENSÄ UUPUNEIKSI
KOKEVILLE?
Elimistön viestit kannattaa
ottaa tosissaan. Jos on uupumuksen oireita (nukkumisvaikeuksia, ahdistusta, itkuherkkyyttä, erilaisia fyysisiä
oireita, kyynisyyttä, ilotto-

muutta jne.) niin kannattaa
pysähtyä miettimään: Mistä
tilanne johtuu ja miten voisin
keventää kuormaani?
Fyysisestä, henkisestä ja
tunne-elämän palautumises-

JYVÄSKYLÄN NAISTENPÄIVIEN 5.–7.4. ohjelma ja ilmoittautumistiedot: parempiavioliitto.fi/naistenpaivat-jyvaskyla.
Sari Savela on kirjoittanut kokemuksistaan myös kirjan Uupumuksesta uuteen alkuun. (Päivä
2015).
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AUTOVARAOSA TAVO OY
Raskaankaluston varaosat
www.tavo.fi

Kuinka selvitä
uskottomuudesta
Pia Rendic ja
Liisa Puhalainen

PSYKOTERAPIAA
Tuulan Psykoterapiatuki
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psyk.sh Tuula Krouvi
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tuula.krouvi@gmail.com

Juhani Aaltonen
& Symbaali
Anna huilun rukoilla
puolestasi. Anna taivaan
kohdata maata. Anna
sydämelle lupa olla.
Huomaatko? Sinut on
kruunattu armolla ja
laupeudella.
Hinta 20 €

Sitkeyttä

l
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Selkärankaa

Lahjoita nyt
kätevästi
MobilePay:lla!
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Kuinka selvitä
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KRUUNATTU
ARMOLLA JA
LAUPEUDELLA

SARI SAVELA
eduskuntaan

Tilaa nyt!

Olit sitten petetty,
pettäjä tai heidän rinnallaan kulkija, tämä
aidoille kokemuksille
rakentuva käytännöllinen opas voi auttaa
uuteen alkuun ja antaa
toivoa.

www.perussanoma.fi
puh. 09 5123 9120 (klo 9.00-16.00)
tilauspalvelu@perussanoma.fi
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Pelimerkkejä
perheille

www.sarisavela.fi

Palvelevan tilitoimiston kanssa
taloushallinnon digiloikka
kannattaa.

www.cimsonyrityspalvelut.fi

Uusimaa

Usko tai älä

Lähihoitaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
perustutkinto
Ravintola- ja catering-alan
perustutkinto

Joskus opinnoissa tarvitaan
sydäntä yhtä paljon kuin päätä.
Seurakuntaopistossa opiskelet
ihmisläheiseen ammattiin.

Lue lisää: seurakuntaopisto.fi/yhteishaku
Ammatilliset koulutukset yhteishaussa
19.2.–12.3. opintopolku.fi
sekä jatkuvassa haussa:
seurakuntaopisto.fi/jatkuvahaku

ISÄ KAIPAA
LASTAAN

Kari O. Niemi
Ikävä lasten puoleen
voi saada otteen isästä
monella tavalla. Kirjan
neuvot ovat yksinkertaisia
ja toimiviksi todettuja.

Asenna sovellus,
näppäile numero
88258.

Lastenohjaaja | Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

www.seurakuntaopisto.fi

Lahjasi käytetään
lyhentämättömänä
avioliittotyöhön ja
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Sarjakuva I HEIKKI RANSSI ja JARKKO VEHNIÄINEN

SYKSYN 2019 TAPAHTUMAT

LOKAKUU
4.–6.10. Miesseminaari
5.–6.10. Syysseminaari aviopareille
26.–27.10. Naistenpäivät

Kainuun opisto, Paltamo
Seurakuntaopisto, Järvenpää
Seurakuntaopisto, Järvenpää

MARRASKUU
1.–3.11.
Avioparikurssi
2.–3.11.
Avioparikurssi
15.–17.11. Sielunhoidollinen seminaari

Kalajoen kristillinen opisto
Seurakuntaopisto, Jaakkima
Seurakuntaopisto, Pieksämäki

Kaikki tapahtumat osoitteessa parempiavioliitto.fi

Lisätiedot tapahtumista toimisto@parempiavioliitto.fi, 050 357 6990
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SYYSKUU
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Miesseminaari
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