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■ Pääkirjoitus

Unelma yhteiskunnan tuesta perheelle

P

erhe rakentuu parisuhteen
ympärille. Tutkimustieto korostaa lapsuuden ja varhaisten
vuosien merkitystä ihmisen kasvulle, kehitykselle ja myöhemmälle hyvinvoinnille. Tiedetään, että perheen
aikuisten hyvinvointi tukee lapsen
suotuisaa kehitystä. Siksi parisuhteen
tukemiseen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Se voitaisiin
toteuttaa kuudessa siirtymävaiheessa.

vallitseva kiireinen elämäntapa, jossa molemmilta vanhemmilta edellytetään täysipainoista työelämään
osallistumista. Vapaa-ajalla keskitytään vanhempien ja lasten harrastuksiin. Työ, vapaa-aika ja perhe-elämä
kamppailevat samasta ajasta keskenään ja usein lasten tarpeet asettuvat
puolison toiveiden edelle. Sen lisäksi että perheet joustavat työelämän
suuntaan, myös työelämän tulee joustaa perheen suuntaan: työntekijälle
tulee tarjota mahdollisuus lyhennettyihin työpäiviin ja etätyön tekemiseen lasten ollessa pieniä. Lasten tulisi voida näkyä työntekijän elämässä
– toisinaan myös työpalaverissa.

1. KOULUTUSJÄRJESTELMÄ. Merkit-

tävä osa suomalaisnuorista haaveilee
perheestä, joka rakentuu pitkäkestoisen ja uskollisen parisuhteen ympärille. Monen kohdalla toimivan mallin puuttuminen vaikeuttaa tavoitteen
saavuttamista. Siksi aihepiiriin liittyvän koulutuksen tarjoaminen osana
perus- ja ammatillista koulutusta sekä lukio-opetusta voisi pitkällä aikavälillä auttaa avioeroisuuden vähentämisessä.
2. AVIOLIITON SOLMIMINEN. Avio-

eroon liittyvän lainsäädännön uudistaminen on tärkeää. Samassa yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota perheen muodostumisvaiheeseen.
Tulevia vanhempia tulee valmentaa
hyvän parisuhteen rakentamiseen
sen alkumetreiltä lähtien. Luonnollinen juridinen kohta tämän toteuttamiseen on joko kirkossa tai maistraatissa solmittavan avioliiton yhteydessä. Esimerkiksi perhejärjestöissä ja
kirkossa on runsaasti tarjolla tietoa ja
koulutusta, joka auttaisi suhteen solmivia kohtaamaan itsessä ja suhteessa
väistämättä eteen tulevat asiat tarvittavalla tietämyksellä.
3. NEUVOLAT. Neuvolajärjestelmä ta-

voittaa lähes kaikki suomalaiset lapsiperheet. Sen lisäksi, että neuvolakäynnillä kiinnitetään huomiota lapsen kasvuun ja kehitykseen, tapaa-

6. AVIOERON YHTEYDESSÄ TARJOTTAVA TUKI. Avioeronneiden määrä

”

Työ, vapaa-aika ja perhe-elämä

kamppailevat samasta ajasta
keskenään.”

misissa tulisi huomioida vanhempien jaksaminen ja parisuhteen hyvinvointi. Vaikka neuvolatyöntekijöiden
ei tarvitse ryhtyä parisuhteen ammattilaisiksi, heille tulisi tarjota riittävän laaja osaaminen, joka varmistetaan koulutusvaiheessa. Tämän lisäksi mahdollisuus kotiavun nykyistä
laajamittaisempaan hyödyntämiseen
tukisi perheiden jaksamista.
4. PARISUHTEEN 5-VUOTISTARKASTUS. Kaikille viisi vuotta aviossa ol-

leille tulisi tarjota mahdollisuus parisuhteen vahvuuksien ja heikkouksien kartoittamiseen. Samalla tarjot-

taisiin tukea vanhemmuteen. Lapsiperheiden kohdalla tämä voitaisiin
toteuttaa neuvolajärjestelmän kautta. Usein tässä vaiheessa parisuhteen
dynamiikka on jo melko vakiintunut,
mutta mahdolliset pettymykset suhteessa ovat vielä siedettävällä tasolla.
Monesti suhdekriisi on syvimmillään
kymmenen avioliittovuoden kohdalla. Oikea-aikaista tietoa ja taitoa jakamalla kriisin ylittäminen saattaisi onnistua vähemmin vaurioin.

suhteessa naimisissa oleviin on pysynyt samalla tasolla jo yli 20 vuotta. Ensimmäisistä liitoista eroon päättyy 39 prosenttia. Avioerojen rinnalla olevien avoerojen määrää ei tilastoida. Aina eropäätös ei johda avioeroon: lähes ¼ alustavista eropäätöksistä jää toteutumatta. Siksi eroneuvonnan kohdentaminen tähän väestöryhmään kannattaisi. Jokaiselle
avioeropaperit jättävälle lähetettäisiin
automaattisesti tietoa tahoista, joista
eroa harkitseva voi saada parisuhdekriisiin tukea. Tukea tulisi olla tarjolla
niin paljon, että se tavoittaa apua tarvitsevat.
Perheille tarjottavasta tuesta haaveillen,
HANNA RANSSI-MATIKAINEN
hanna.ranssi-matikainen@
parempiavioliitto.fi
Kuva: JANI LAUKKANEN

5. TYÖELÄMÄJOUSTOT. Useissa tut-

kimuksissa merkittävänä parisuhdetta kuormittavana tekijänä nähdään

Lisätiedot tapahtumista: parempiavioliitto.fi
toimisto@parempiavioliitto.fi 050 3576 990
Facebook.com/parempiavioliitto Instagram: parempiavioliitto Twitter: @parempiavio
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Parisuhdeaika on PÄÄTÖS
Suurperheen vanhemmat
karkaavat kerran viikossa
yhdessä jonnekin:
– Sen ei tarvitse olla mitään
kovin ihmeellistä!

A

vioparitapahtumissa puhutaan usein ajankäytöstä. Miten yhteensovittaa työ, perhe-elämä, harrastukset ja laadukas
parisuhdeaika? Kun lapsia on useampi, haasteiden kuvittelisi kasvavan potenssiin x.
Seitsemän lapsen äiti Tuija Pernu,
47, kumoaa väitteen hymyssä suin.
Työläimpänä hän muistaa arjen
yhden taaperon ja vauvan kanssa.
Kun lapsia on useampi, heistä on jo
seuraa toisilleen.
EI NIIN SUUNNITELTU JUTTU
Tuijan ja puoliso Heikki Pernun, 44,
kodissa Vantaalla viilettävät Erno, 5,
Silja, 8, Jetro, 10, Linnea, 12, Aamos,
15, Roosa, 17 ja Niilo, 18. Lisäksi
perheeseen kuuluu Heikin 22-vuotias
poika aiemmasta suhteesta. Kun lapsiluku oli täynnä, perheeseen hankittiin vielä valkoinenpaimenkoira Riki.
– En oikeastaan haaveillut suurperheestä. Nuoruuden haaveet keskittyivät tekniikkaan ja murrosiässä
tyttöystävään, Heikki virnistää.
Tuija muistaa suurperhehaaveiden heränneen, kun hän tapasi Heikin. Varsinaista päätöstä lapsiluvusta
ei kuitenkaan koskaan tehty. Lapset
ovat tulleet omaa tahtiaan.
– Heikillä on meistä aina se kovempi vauvakuume, Tuija kertoo.
TIETOISIA VALINTOJA
Ensimmäiselle avioliittoleirilleen Pernut lähtivät kymmenen yhteisen vuoden kieppeillä. Suhteessa oli hankausta ja ystävät kertoivat hyviä kokemuksiaan tapahtumasta.
– Saimme paljon vertaistukea ja
uusia ystäviä. Nykyään lapset odottavat leiriä vähintään yhtä paljon kuin
me. Kerran, kun jätimme leirin väliin, vanhin poikamme Niilo lähti

yksin Pieksämäelle lastenhoitajaksi,
Tuija kertoo.
Leirioppien ansiota on se, että
perheessä on tehty tietoisia päätöksiä yhteisen ajan lisäämiseksi. Yrittäjänä työskentelevä Heikki tekee paljon töitä kotoa käsin. Tuija on hiljattain aloittanut osa-aikatyön kodin
ulkopuolella. Lasten harrastuksia ja
koulunkäyntiä on mietitty siten, että
kulkeminen onnistuu mahdollisimman helposti. Tavaroita kierrätetään
ja kotitöissä jokainen kantaa kortensa kekoon. Kerran kuussa perheessä käy perusteellisen putsauksen tekevä siivooja. Apua tarjottiin, sillä
Tuija toimii myös Down-tyttö Siljan
omaishoitajana.
– Suuri helpotus on ollut, että jompikumpi meistä on lähes aina kotona,
Tuija pohtii.
Tietoinen päätös on se, että kerran viikossa pariskunta lähtee yhdessä ulos pariksi tunniksi.
– Sen ei tarvitse olla mitään kovin
ihmeellistä. Joskus menemme vain
hoitamaan asioita yhdessä. Tärkeintä on, että tunneyhteys säilyy, Tuija
luonnehtii.
– Joskus käymme kahvilla läheisellä huoltoasemalla. Jos jättäisimme parisuhdeajan iltaan, jolloin talo
hiljenee, emme jaksaisi juuri mitään,
Heikki jatkaa.
RIKAS ARKI
Suurperheensä Pernut ymmärtävät
suurena rikkautena.
– Elämän intensiteetti on kova. On
hyväksyttävä se, että aikataulut menevät monta kertaa viikosta uusiksi. Välillä ajankäyttö on hallittu kaaos, vaikka kuinka suunnittelisi, Heikki sanoo.
– Emme ole vielä täysin oppineita,
Tuija myöntää.
Suuren perheen kotiin ovat lasten yökyläkaverit aina tervetulleita. Sen sijaan omat sukulaisvierailut
ovat haastavia, sillä harvalta löytyy
resursseja isännöidä niin isoa joukkoa. Myös sopivan auton löytäminen
on ollut haaste.

Järvenpään Aviopolis-avioparikurssille Pernut osallistuivat neljän hengen
voimin. Tuijan ja Heikin lisäksi menossa mukana kuopus Erno ja Silja.

– Kaikkeen tottuu. Kun kotona on
välillä vaikka vain neljä lasta ja muut
ovat riennoissaan, tuntuu, että on tosi
hiljaista, Heikki pohdiskelee. ■
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Elämämme
rikastui
Rimona ja Hannu Hakkarainen siirtävät lapsilleen
parisuhteen hoitamisen
mallin.

vänä. Ensimmäistä yhteistä jouluaan he viettivät kotonaan Helsingissä 2014.

J

Aluksi yhteinen kieli puuttui. Nyt
8- ja 9-vuotiaat pojat puhuvat, lukevat ja kirjoittavat sujuvaa suomea. Rimona ja Hannu puolestaan
ovat oppineet espanjaa. Alusta lähtien adoptiosta on puhuttu avoimesti ja kannustettu veljeksiä vaalimaan myös kolumbialaista identiteettiään. Perhe viettää Kolumbian itsenäisyyspäivää. Poikien kaveritkin kannustavat ystäviensä synnyinmaata jalkapallossa.
– Se on ihan liikuttavaa, Rimona
hymyilee.
Adoption vanhemmat ymmärtävät asiaksi, jota lapset käsittelevät
läpi elämänsä, vielä aikuisenakin.
– Poikien tulo on ollut mullistavampaa ja ihmeellisempää kuin
olimme ikinä osanneet kuvitella.
Elämänrytmimme muuttui täysin.
Olemme molemmat tottuneet tekemään paljon töitä, mutta Rimona jäi ensimmäiseksi vuodeksi kotiin poikien kanssa. Viimeiset kolme vuotta ovat menneet kuin siivillä, Hannu summaa.
Alusta lähtien pojat ovat olleet
mukana myös avioliittotapahtumissa ja lastenleireillä.
– Haluamme opettaa heille, että huolehdimme koko perheen hyvinvoinnista, kun huolehdimme
parisuhteesta. Vaikka riitoja olisi,
osaamme sopia ja selviämme eteenpäin, Rimona kuvailee. n

oitain vuosia sitten Rimona
ja Hannu Hakkarainen poseerasivat Avecin kannessa Järvenpään seurakuntaopiston
rantalaiturilla. Haastattelussaan he
kertoivat avoimesti lapsettomuuden kivusta.
Kesällä 2018 tilanne on toinen. Rimonan kaulassa on kaksi
sydäntä, joissa on Kolumbian lippu. Kummallakin vanhemmalla on
poika sylissään.
Elämä mullistui marraskuussa
2014, kun Kolumbiasta otettiin yhteyttä. Adoptiojonossa olevan parin odotus palkittiin viimeinkin;
veljekset Joel, 4 ja Juan, 5, odottivat vanhempiaan hakemaan heidät
kotiin. Vuosien stressaava ajanjakso oli ohi.
– Aina oli oltava valmiina lähtöön, jos puhelu tulisi. Samaan aikaan oli oltava valmiina odottamaan vielä vuosia. Valmiustilassa
ja epävarmuudessa olo oli kaikkein
raskainta koko prosessissa, Rimona
muistelee.
– Kun sitten alkoi tapahtua,
kaikki eteni nopeasti, Hannu kertaa.
Lasten hakumatkalle lähdettiin
alle kahdessa viikossa tiedon saapumisesta. Matka Kolumbiaan kesti kaikkiaan kolme viikkoa. Suomeen perhe palasi itsenäisyyspäi-

Hakkaraisten kotona vitsaillaan
suomen lisäksi myös espanjaksi.

ELÄMÄNRYTMI UUSIKSI
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Vitsit,
miten
hyvä
tyyppi!
Ystävien suosituksesta Siukoset löysivät niin toisensa
kuin avioliittoleirit.

E

lina, 34, ja Veikko, 36, Siukonen tapasivat joulukuussa 2012
ystävien järjestämillä sokko
treffeillä. Veikko oli lomalla rauhanturvaajan tehtävistä Afganistanista,
Elina oli juuri lähdössä työkomennukselle Afrikkaan. Molemmilla oli
treffien suhteen samanlainen ajatus;
mihinkään liian vaikealta tuntuvaan
ei kannattaisi ryhtyä. Parisuhde ja
perheen perustaminen ei olisi kummallekaan se ainoa oikea tapa ja vaihtoehto elää.
Ainakin arvopohjan olisi oltava samanlainen, hengellinen. Asioiden oli-

si soljuttava omalla painollaan ja jouhevasti.
Ensitreffien jälkeen Veikon pää oli
pyörällä.
– Ihastumisen tunne oli voimakas,
hän myöntää.
Taustalla jyskytti kokemuksen tuoma oppi; kun voimakkain tunne menee ohi, alkaa elämä.
– Silloin peruspalikat eivät voi olla
kovin pahasti vinossa.
TUNNISTA HAITALLISET MALLIT
Pariskunta alkoi pitää yhteyttä, tutustui paremmin, rakastui ja kaikki tosiaan soljui omalla painollaan. Häitä
viettiin 2014. Avioliittoleireille Siukoset halusivat tulla jo suhteen alkumetreillä.
– Tässäkin luotimme ystävien suo-

■ Palautetta Aviopolis 2018
Koin toivottomuutta, tämä ilmapiiri eheytti ja antoi paljon toivoa.
l

Ihana kuulla, että muutkin painivat samojen ongelmien parissa
ja niiden yli voi päästä sekä elämä
voi helpottaa.
l

Mekin olemme selvinneet vaikeista kriiseistä ja löytäneet työkaluja ja syvää yhteyttä ja keskinäistä luottamusta, joten se on
muillakin mahdollista.
l

Aivan mielettömän antoisat
luennot, joihin samaistua!
l

Loistava kurssi ja tosi käytännönläheistä opetusta ,sekä puhujat että ryhmänvetäjät ihanasti
laittoivat itsensä likoon!
l

Tosi hyvää kaikki! Vaikea parantaa enää tästä!

situkseen. Pidämme myös konseptista; täysihoidosta ja lastenhoidosta,
Elina toteaa virnistäen.
– Olen saanut monta kertaa itseni
kiinni haitallisista pään sisäisistä malleista. Mitä nopeammin niihin puuttuu, sen pienemmiksi ongelmat jäävät. Moni asia liittyy itsetuntemukseen. Täällä saatu palaute auttaa toimimaan arjessa paremmin, Veikko
pohdiskelee.
Talven mittaan kotona Helsingissä on kaivettu leirimonisteet esiin ja
kerrattu opittua. Leirillä olevan kahden ystäväparin kanssa vitsaillaan arjen haasteiden keskellä: ”Tässä taas
Pieksämäki-matskua!”
Miesvaltaisella alalla työskentelevä
Veikko on suositellut avioliittoleirejä
työkavereilleen.

– Ensireaktio on usein pari askelta taaksepäin, mutta sitten herää kiinnostus. Tarvetta tällaiselle työlle on
paljon!
– Leirillä sitä aina huomaa, vitsit,
miten mahtava tyyppi tuo puoliso on,
Elina summaa. n

■ Palautetta Pieksämäki 2018
On mahtava huomata, että miksi toimii tuhoisalla tavalla parisuhteessa ja että sitä voi aina muuttaa suuntaa!
l

Lastenhoito huippuhyvää, mahdollisti osallistumisen.
l

Parasta yhteinen aika, joka mahdollisti syvät, elämää muuttavat
keskustelut.

l

l

Prosessien avaaminen silmiä
avaavaa.

l

l

Siukosen perhe on kasvanut vauhdilla.
Esikoinen Aaro on kolmevuotias, pikkuveli Otto täyttää syksyllä vuoden.
– Aaro on viihtynyt tänä vuonna lastenhoidossa mainiosti eikä haluaisi
lähteä pois ollenkaan, Elina kertoo.
– Leiristä on muodostumassa meille
jokakesäinen rutiini, Veikko toteaa.

Tämä työ on merkityksellistä, ja

pelastanut varmasti monia pareja
avioeroilta. Ainakin ennaltaehkäisee ongelmia.
Kaikesta toiminnasta näkee, että
on nähty vaivaa yksityiskohtia
myöten.
l

Parasta uudelleen syntynyt
yhteys puolison kanssa.
l

Keskusteluyhteys puolisoon erilainen kuin kotona.
l
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Ihan ok:n alta löytyi
Tuija ja Hannu Hätöselle
ensimmäinen Pieksämäen
leiri vuonna 2014 oli mullistava. Syvemmän tunneyhteyden löytyminen lähensi
puolisoita toisiinsa.

A

tunteiden
kirjo

ikaisemmin, jos Tuija oli kysynyt Hannulta, miltä tuntuu,
Hannu oli vastannut: ”Ihan
ok”. Eipä siitä keskustelu juuri edennyt eikä keskinäinen yhteys vahvistunut. Pieksämäen avioliittoleiri lähensi Hätösiä niin paljon, että he alkoivat
leirin jälkeen puhua avioliittonsa olevan 2.0-tasolla.
Keskeisenä tekijänä avioliiton syvenemiseen oli Hannun tunteiden
löytyminen ja niiden ilmaisemaan
oppiminen. Merkiksi uudesta läheisemmästä yhteydestä Hätöset ostivat
Tuijalle sormuksen, johon he kaiverruttivat koodin 2.0 (next level eli seuraava taso).
ÄLÄ LAKAISE TUNTEITA
MATON ALLE
Kirkkonummella asuvat Hätöset luennoivat Levillä 2018 tunteista. Matka ihan ok:sta monipuoliseen tunnelistaukseen on ollut pitkä, mutta palkitseva. Hannu haluaakin rohkaista
kaikkia, joille tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen on vaikeaa, että
muutos on mahdollinen. Tunteet voivat löytyä ja parisuhde rikastua. Ilman
tunteiden jakamista puolisoiden tunneyhteys jää köyhäksi.
– Tunteita ei kannata lakaista maton alle, vaan jakaa avoimesti puolisolle, Hätöset rohkaisevat.
– Olen tehnyt pitkän matkan tunteisiin. Oikeastaan vasta vuonna 2014
prosessi lähti kunnolla liikkeelle, Hannu sanoo.
– Meillä oli silloin leirillä tosi pitkät juttelut joka ilta. Saatoimme puhua neljäkin tuntia, kun olimme laittaneet lapset nukkumaan. Pystyimme
hyvin keskustelemaan ilman riitoja,
Tuija kertoo.

Pitkien keskustelujen kautta Tuija
oppi monia uusia asioita miehestään.
Vaikka yhteinen arki oli ennen leiriä ollut ihan hyvää, niin käytännössä
puolisot olivat ajautuneet erilleen toisistaan.
KAKSI YKSINÄISTÄ
Hätösetkin olivat suhteen alussa puhuneet kaikesta mahdollisesta, mutta arjessa keskustelu oli ajautunut siihen, että puhuttiin asiatasolla, kumpi
käy kaupassa.
– Kyllähän sinä aina välillä kysyit,
että miltä minusta tuntuu ja minä vastasin: ihan ok, Hannu sanoo.
– Niin, ei siitä ihan ok:sta oikein
saa neljän tunnin keskustelua.

Kun Tuija odotti kolmatta lasta,
hän oli hyvin pahoinvoiva lähes koko
raskausajan. Vastuu arjen pyörittämisestä oli silloin lähes tyystin Hannulla,
joka kävi töissä ja hoiti kodin ja perheen kaksi lasta. Kun Tuija kysyi miehen jaksamisesta, Hannu vastasi silloinkin: ”Ihan ok.”
– Silloin en tuntenut mitään erityistä. Jälkikäteen olen löytänyt monenlaisia tunteita kuten häpeää ja ulkopuolisuutta. Häpeää siitä, etten pystynyt auttamaan Tuijaa, Hannu kertoo.
– Se oli hyvin yksinäistä aikaa. Eihän se kiva ole olla heikossa kunnossa.
Sinänsä parisuhteessa ei ollut mitään
suurempaa kriisiä, Tuija muistelee.

Hannu ja Tuija Hätösen
perheeseen kuuluu neljä lasta. Kuvassa heidän
nuorimmaisensa Miika.
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■ Palautetta
Levi 2018
Kaikin puolin laadukas kokonaisuus. 10+
l

Lapset tykkäsi leiristä paljon
enemmän kuin päiväkodista!

Ei leiriä ilman RUKOUSTA
Esirukous on Helena ja Risto
Koikkalaiselle kutsumustehtävä.

l

Parasta on lähentyminen puolison kanssa, kun ajattelee ettei se
ole mahdollista.
l

l

Tosi tärkeää ja arvokasta työtä!

l

Ei voisi olla paremmat puitteet.

Oli todella hienoa, että saatoimme kokonaisen viikon keskittyä
parisuhteemme hoitoon.
l

l

Vertaistuki on huippujuttu!

Tuija poti syyllisyyttä, epätoivoa,
masennusta ja yksinäisyyttä tilanteessa. Tuija yritti jakaa tuntojaan Hannun
kanssa, mutta tunsi, ettei tullut oikein
kuulluksi.
ERILAISUUS IHASTUTTI
Tuija, 36, ja Hannu, 38, tutustuivat toisiinsa netin kautta ja avioituivat vuonna 2005.
Hannun mielikuvissa hänelle sopiva
puoliso oli tasainen ja rauhallinen, jonka kanssa voisi sitten vanhoilla päivillä
istua kiikkustuolissa, kahvitella yhdessä ja katsella, kuinka kaappikello lyö
verkkaisesti.
– Tuija ei ollut lainkaan sellainen
kuin olin ajatellut. Silti hän tuntui juuri oikealta. Oikeastaan ihastuin hänen
erilaisuuteensa, Hannu kertoo.
Erilaisuus on Hätösten suhteessa
ennen kaikkea rikkaus.
– On ollut mielenkiintoista ja rikastuttavaa huomata, kuinka eri tavalla
asioista voi ajatella. Olemme oppineet
nauttimaan toistemme erilaisuudesta,
Hätöset kertovat.
– Meillä on edelleen samat temperamentit kuin aiemminkin, mutta ehkä olemme kaivaneet toisistamme esiin
puolia, jotka olivat ennen piilossa. n

R

ukous on vahvasti läsnä avioliittotyön estradeilla ja kulisseissa. Tapahtumissa puhujat siunataan ennen luennointia. Myös pienryhmissä rukoillaan. Iltaisin järjestetään teemoitettuja rukousiltoja,
joihin halukkaat voivat osallistua.
Lisäksi suuri joukko ihmisiä rukoilee
työn puolesta läpi vuoden. Esirukouksen piiriin suljetaan työn kaikki muodot ryhmäjakojen onnistumisesta lastenhoitoon.
Kirkkonummen Masalassa asuville Helena ja Risto Koikkalaiselle esirukous Parempi avioliitto ry:n työn puolesta on vastuu- ja
kutsumustehtävä, johon he ovat sitoutuneet
viimeiset kolme vuotta säännöllisesti.
– Rukous on ajan mittaan noussut meille
yhteiseksi tehtäväksi. On hienoa, miten pariskuntana täydennämme toisiamme ja vahvuutemme pääsevät esiin, Risto Koikkalainen kertoo.
– Yhteinen rukous siunaa meitä, mutta
pitää myös nöyrällä paikalla. Inhimillisesti
emme voi mitään, mutta Jumala voi. Omassa elämässä ongelmiin löytyy apua ja ratkaisu rukouksen kautta. Rukouksen myötä ko-

tona ja avioliitossa vallitsee rauha ja helppous, Helena-puoliso jatkaa.
Henkilökohtaisen rukouksen lisäksi
Koikkalaiset rukoilevat kuukausittain yhdessä Ulla-Maija Lammi-Ketojan ja Jukka
Ketojan kanssa annettujen rukousaiheiden
puolesta.
AIKAA RUKOUKSELLE
Pieksämäen leirillä Koikkalaiset ja eräs toinen pariskunta toimivat rukouspäivystäjinä.
Ryhmänjohtajien kautta sai varata ajan sielunhoidolliseen rukoukseen, jos jokin asia
jäi ryhmässä kesken tai nousi työskentelyn
etenemisen esteeksi.
– On hienoa nähdä, miten Jumala toimii. Sielunhoidollinen rukous tuo helpotusta, rauhaa, selkeyttä ja antaa ymmärrystä.
Usein vaaditaan kestävyyttä ja kärsivällisyyttä. Jumala haluaa, että tarvitsemme häntä ja
riipumme hänessä kiinni. Suuri kiitosmieli nousee erityisesti silloin, kun rukoiltavan
asiassa tapahtuu läpimurto, Helena kuvailee.
Riston mukaan mitään erityisiä rukoustekniikoita ei käytetä, mutta väliin rukoushetkessä mieleen nousee kuva, sana tai Raamatunkohta jaettavaksi. Armolahjat toimivat aina tarpeen mukaan!
– Tämä on hyvin maltillista. Ensin tutkin
asiaa mielessäni ja jos vaikuttimet tuntuvat
minusta oikeilta ja saamani viesti on Raamatun sanan mukainen, sanon asian ääneen.
Rukouspalvelijan rooliin kuuluu aiheiden
jättäminen Jumalan huomaan. Palautteen
tai kiitoksen odottaminen tai asioiden murehtiminen ei kuulu toimenkuvaan, vaikka
rukous aiheiden puolesta jatkuisi myöhemminkin.
– Suosimme täsmärukousta, jossa pyydämme selkeästi määriteltyjä asioita. Silloin
vastauksetkin on helpompi nähdä ja iloita
niistä, Helena summaa. n

Risto ja Helena Koikkalainen ovat olleet
mukana avioliittotyössä vastuutehtävissä reilut viisitoista vuotta. Kokemusta on
muun muassa ryhmänjohtamisesta sekä
luennoinnista. Tällä hetkellä ykköstehtävä
on rukous.
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Elämäntyö kantaa
Eläkkeelle jäänyt toimiala- OMAKOHTAISUUS KOSKETTAA
johtaja Paula Ranssi iloit- Norjassa Ransseihin teki suuren vaisee Heikkinsä kanssa leirien kutuksen opetus miehen ja naisen
täyttymisestä, vuosi toisen- erilaisuudesta.
– Kun ryhdyimme kiertämään
sa jälkeen.

K

un Paula ja Heikki Ranssi 1970-luvulla matkustivat
Norjaan tutustumaan avioliittotyöhön, he eivät voineet unelmoidakaan, millainen kymmeniätuhansia perheitä koskettava työmuoto oli
syntymässä.
– Lähdimme matkaan hieman pakotettuina, Heikki muistelee.
Tuttu opiskelijapastori haaveili kansainvälisestä yhteistyöstä ja etsi
verkostoistaan sopivia pareja. Paula ja
Heikki olivat yksi sellainen. Lähdön
motiivina toimivat myös oman suhteen kivut, joihin kaivattiin neuvoja.
KESÄMÖKILTÄ
LEIRIKESKUKSEEN
1970-luvulla parisuhdetyö oli Suomessa uutta. Päinvastoin kuin nykyään, iltapäivä- tai naistenlehdet eivät
kirjoittaneet aiheesta mitään. Avioliiton arvoja pikemminkin revittiin.
Maallistuminen oli vauhdissa.
– Alusta saakka opetuksemme kova ydin on ollut klassinen kristillinen
avioliitto ja kuinka sitä eletään. Sodan jälkeiselle sukupolvelle ei enää
riittänyt, että kerran sanotaan ”rakastan sinua” ja ilmoitetaan sitten, jos tilanne muuttuu. Avioliittoa ei tee kristilliseksi myöskään se, että pappi on
sanonut aamenen ja sitten täytetään
aviovelvollisuuksia siinä hengessä, että hoidettavahan tämä on, Paula kuvailee.
Ensimmäinen tapahtuma vuonna
1974 keräsi tusinan verran pareja kesähuvilalle Kuruun. Toiminnan kasvaessa oli etsittävä isommat puitteet.
Monista vaihtoehdoista leiripaikaksi
vakiintui Pieksämäki.

maata ja luennoimaan parisuhteesta,
päädyimme aina puhumaan miehen
ja naisen erilaisista tarpeista ja odotuksista avioliitossa, olipa aihe mikä
tahansa, Heikkiä huvittaa.
Dramaattinen käänne oli, kun
Paula jakoi luennoilla lapsuuskokemuksensa, miten äiti hylkäsi hänet ja
tyttö lähetettiin sukulaisten hoiviin
kasvamaan.
– Omakohtainen kokemus anteeksiannosta äidille kosketti kuulijoita.
Avasimme myös sitä, miten hylkäämisen kokemukseni vaikutti parisuhteeseemme, Paula muistelee.
Näin syntyi menestysresepti luennoitsijapareista, jotka jakavat omaa
elämäänsä kuulijalle peilattavaksi.
KASVUA JA JULKISUUTTA
Avioliittotyön kasvua vauhditti pääsy
Helsingin NMKY:n suojiin jo toiminnan varhaisessa vaiheessa. Myös
sopiva annos julkisuutta aika ajoin on vienyt sanomaa eteenpäin. Valtakunnallinen läpimurto tapahtui TV 1:ssä
1998, kun toimittaja
Mirja Pyykkö kutsui Ranssit suosittuun Haastattelijana
Mirja Pyykkö -keskusteluohjelmaansa.
2000-luvulla kesäleirien määrä kasvoi yhdestä neljään.
Luennoitsijoiden ja ryhmänohjaajien
koulutusta tehostettiin. Paula nimitettiin HNMKY:n perhetyön toimialajohtajaksi. Tiimi ympärillä kasvoi
ja Paulan freelance-toimittajan työ jäi
vähitellen. Kun Heikki pääsi päivätyöstään eläkkeelle, pariskunta antautui avioliittotyöhön täysillä.

– Toiminta on laajentunut omalla painollaan. Uudella paikkakunnalla on aina tarvittu yksi innostava pioneeripari, joka on ottanut vastuun.
Näin on tapahtunut esimerkiksi Hartolassa ja Levillä, Heikki kiittelee.
Avioliittotyön opetusmateriaalia
on kehitetty määrätietoisesti. Vuonna 2009 kovan urakan tuloksena syntyi Hanna Ranssi-Matikaisen kirjoittama Paremman avioliiton rakkauspankki, työn käsikirja, josta ovat
ammentaneet kymmenet tuhannet
lukijat.
AIKA MUUTTUU,
YDINKYSYMYS EI
Erkaantuminen Namikan suojista
omaksi yhdistykseksi vuonna 2013
sekä digitalisaation hyödyntäminen
ovat olleet nykyisen kasvun avaimia.
Verkkosivut, aktiivinen sometus ja
tuhannet tykkääjät Facebookissa ovat
päivän sanoja.
– Fokus on aina kuitenkin siinä
yhdessä parissa, jota autetaan, Paula
muistuttaa.
Vaikka aika on muuttunut, ihmisten ydinkysymys on parisuhdekonkareiden mukaan sama; rakkauden ja nähdyksi tulemisen
tarve.
Tässä hetkessä erityinen haaste on rajan asettaminen ulkoisille elämyksille. Myös riippuvuudet kuormittavat parisuhteita. Nuoret ovat entistä tietoisempia onnen kaipuusta. Arkeen haetaan apua.
ELÄMÄNTAPAPESTI
Vuoden 2018 alussa Paula jäi virallisesti eläkkeelle. Vastuu siirtyi jo muutama vuosi sitten Paulan ja Heikin

Kesällä 2018 Paula ja Heikki Ranssi
majoittuivat Pieksämäen leirillä lastenlastensa kanssa kampuksen ytimeen. Ilo työn jatkumisesta on käsin
kosketeltavissa.

esikoiselle, Hanna Ranssi-Matikaiselle.
Silloin tällöin Paula ja Heikki tuntevat piston sydämessään siitä, että
omien lasten olleessa pieniä avioliittotyö vei heitä jatkuvasti pois kotoa
tyttärien luota.
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■ Gallup Pieksämäki:

Millaisia tunteita leiri herättää?
n Mauno, 63 ja Anja, 65, Nissinen, Turku.
Naimisissa 37 vuotta, aikuinen tytär, 2 lastenlasta. 1. pitkä leiri, useita lyhyitä tapahtumia.
MAUNO: Iloisia tunteita siitä, että on tullut
tänne. Hämmennystä siitä, mitä kaikkea on
oppimatta.
ANJA: Tunteen siitä, että on oppinut paljon.
Oppimaansa ei saa jättää tänne vaan jatkaa tätä kaikkea Turussa. Olen saanut täältä
paljon työkaluja oppimani hyödyntämiseen.
n Kirjateltan pitäjät Urpo, 63 ja Satu, 65,
Sällälä, Nastola. Naimisissa 33 vuotta, 5 aikuista lasta. 3. leiri kirjamyynnissä
URPO: Yhteenkuuluvaisuuden tunnetta puolison kanssa. Kirjamyynnin lomassa
olemme päässeet kuuntelemaan luentoja.
SATU: Iloa! On mielenkiintoista nähdä ihmisiä. Tämä on kolmas leirimme kirjamyynnissä ja tapaamme jo vanhoja, tutuksi tulleita
asiakkaita.
n Sakari, 57 ja Jaana, 49, Kapulainen, Kerava. Naimisissa 25 vuotta, kolme aikuista
lasta.4. pitkä leiri ja kymmeniä lyhyitä viikonlopputapahtumia.
SAKARI: Kiintymyksen tunnetta. Iloa ja innostusta siitä, mitä kaikkea leirin aikana tapahtuu omassa ja toisten parisuhteessa.
JAANA: Yhteenkuuluvaisuudentunne vahvistuu. Tämä on se aika vuodesta, kun satsataan parisuhdeasioiden äärelle. Se tuntuu
hyvälle!

– Näitä kokemuksia on käyty läpi ja pyydetty anteeksi. Tässä iässä en
enää selittele mitään tai puolustaudu.
Tämä on ollut elämäntapa ja elämäntyö virheineen päivineen, Paula summaa nöyrästi.
Yksi tunnustus siitä on presidentti Sauli Niinistön äitienpäivänä 2012
myöntämä Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein.
HYVÄ ALAINEN
Eläkepäivinään Paula ja Heikki osallistuvat työhön pyydettäessä. Pieksämäellä Heikki vetää luentojen alussa
jumppaa ja lausuu psalmeja. Paulan
paikka on lastenhoidossa. Iltaisin he
järjestävät tarjoilut ryhmänjohtajien

kokoontumiseen ja hoitavat monia
muita juoksevia asioita. Esimerkiksi
leirin kaikki opaskyltit ovat pariskunnan nikkaroimia ja pystyttämiä.
– Jos joku lastenhoitaja kysyy, opetan kaikki niksini. Lapsenlapseni Mimosa Matikainen on pomoni ja kyllä tuntui hienolle, kun hän totesi, että
mummu on hyvä ja työhön tarttuva
alainen. Häntä on helppo johtaa!
Leirielämän sykkeessä konkaripari
tuntee kiitollisuutta.
– On ihme, miten leirit aina täyttyvät, Paula summaa.
– Hienoa, että vastuu on siirtynyt
nuoremmille. Me emme enää luennoi, vaikka pyydettäisiin, Heikki toteaa ja Paula nyökkää naurussa suin. n

n Andreas, 37 ja Annika, 39 Rydefalk,
Tampere. Naimisissa 7 vuotta, 3 pientä lasta. Ensimmäinen leiri.
ANDREAS: Positiivisia tuntemuksia. Meillä
on ollut hyviä ryhmäkeskusteluja. Ne ovat
leirin paras juttu.
ANNIKA: Iloinen asia on, että lapset viihtyy.
Silloin viihtyy itsekin. Täällä saa olla puolison
kanssa ilman, että on koko ajan juostava johonkin suuntaan. Saa rauhoittua.
n Juho, 32 ja Camilla, 30, Suortti, Jyväskylä. Naimisissa 7 vuotta, 3 pientä lasta.
Toinen leiri.
JUHO: Yllättäviä asioita nousee pintaan.
Sellaisia tunteita, joita onnistuu painamaan
arjessa alas. Katkeruus on yksi sellainen.
CAMILLA: Monenlaisia tunteita laidasta laitaan; pakokauhua, surua, vihaa, empatiaa,
myötätuntoa, läheisyyttä, lämpöä, toivoa ja
iloa.
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Kuva I OLLI ORKONEVA

Tukipari auttaa palauttamaan
toivon avioliittoon
■ Palautetta 		
Lapua 2018

Parempi avioliitto ry:n tukiparitoiminnan vaikuttavuus
sai erinomaiset arvosanat,
kun sitä tutkittiin yhteistyössä Sosped säätiön
kanssa. Tukipari on koulutettu vapaaehtoinen
pariskunta, joka haluaa
tukea pareja haastavissa
tilanteissa.

Kiitos! Tuntuu, että saimme
suhteemme takaisin raiteilleen.
Tahdon ”aloittaa alusta”.
l

Tapahtuman tärkein anti oli
yhteinen aika puolison kanssa. Siihen herääminen, että voidaan edelleen oppia yhteiselämää ja toisistamme.
l

L

Tämä tapahtuma antoi uutta
toivoa 33 aviovuoden vaikeuksiin. Uskon, että opin/sain rohkaisua keskustelemaan hankalista tunteista ja seksistä vaimoni kanssa.
l

Tukiparitoiminnassa vapaaehtoinen koulutettu pari tarjoaa vertaistukea
parisuhdekriisissä tai haastavassa tilanteessa olevalle parille.

sittelyssä, henkisessä sekä fyysisessä läheisyydessä ja seksuaalisuudessa. Tukiparia haetaan yleensä hyvin
vaikeassa parisuhteen tilanteessa ja
yhdeksän kymmenestä vastanneesta olikin hakenut tukiparitoiminnasta apua kriisiin. Ongelmien taustalta
erottuivat erityisesti arjen kiireet ja
kohtaamattomuus sekä uupumus ja
mielenterveysongelmat. Lähes puolella vastanneista taustalla oli joko
henkistä tai fyysistä väkivaltaa.
PARISUHTEEN PROFIILIT
Tutkimuksen pohjalta luotiin kolme
eri tyyppistä profiilia, jotka kuvaavat parisuhteen tilaa siinä vaiheessa,
kun tukiparia haetaan. Profiilit rakennettiin tutkimusaineiston ja tukiparien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Profiilit ovat yksinkertaistuksia suhteen tilasta ja parisuhteessa voi olla myös piirteitä eri
profiileista.
1. Tulehtunut parisuhde, jossa ongelmat ovat syviä.
2. Uupunut parisuhde, jossa arkiongelmat rasittavat parisuhdetta.
3. Yhtä köyttä vetävä parisuhde, jossa puolisot voivat hyvin.

Parisuhteet voivat kehittyä tulehtuneesta parisuhteesta yhtä köyttä vetäväksi, mutta yhtä lailla yhtä köyttä
vetävästä parisuhteesta voi tulla uupunut tai uupunut saattaa pahentua
tulehtuneeksi parisuhteeksi. Kyselyaineistojen ja tukiparihaastattelujen
perusteella noin puolet tukiparitoimintaan hakeutuvissa on tulehtuneessa parisuhteessa.
Uupunut parisuhde on noin 40
prosentilla ja yhtä köyttä vetävä parisuhde noin yhdellä kymmenestä.
Erittäin moni pariskunta kuitenkin
saa apua tilanteeseensa tukiparilta ja
tutkimuksen mukaan voidaan arvioida, että tukisuhteen päättyessä yhtä köyttä vetävä parisuhde olisi jopa
60–70 prosentilla tuettavista. Sitä,
miten kauan yhtä köyttä vetämisen
vaihe kestää, ei voida arvioida tämän
tutkimusaineiston perusteella.
MITEN SAAN TUKIPARIN?
Lisätietoa oman tukiparin hakemisesta ja siitä, miten tukipari voi auttaa teitä, löytyy osoitteesta parempiavioliitto.fi/tukiparityo.
Lähde: Toivoa, tukea ja voimavaroja,
Parempi avioliitto ry:n tukiparitoiminnan
vaikutusten arviointi, Sosped säätiö.

ERJA TAURA-JOKINEN

ähes 80 prosenttia tutkimukseen vastanneista koki, että toivo avioliiton suhteen kasvoi tukiparin ansiosta. Eniten toivoa heräsi 20–34-vuotiaiden keskuudessa sekä niillä, joilla ongelmat olivat kestäneet enintään vuoden. Suhteessa
taustalla oleviin ongelmiin toivo oli
kasvanut eniten niillä, joilla oli ollut uskottomuutta sekä niillä, joilla
taustalla oli uupumusta tai mielenterveysongelmia.
Lähes kaikki kriisiin apua hakeneista kokivat saaneensa tukea kriisin käsittelyyn. Ymmärrys siitä, että
muillakin aviopareilla on ongelmia,
lisääntyi yli puolella vastaajista. Monet vastaajista saivat laajempaa näkökulmaa avioliittonsa haasteisiin
ja löysivät uusia voimavaroja. Myös
tunne siitä, että he osaavat kumppaninsa kanssa auttaa itseään entistä
paremmin lisääntyi.
Tutkimus toteutettiin kahdella
tukiparien ryhmähaastattelulla sekä kysymällä tuettavien kokemuksia
tukiparitoimintaan osallistumisen
vaikutuksista kahdella sähköisellä
lomakkeella. Tukiparihaastatteluihin osallistui kuusi pariskuntaa, sähköisiä vastauksia tuettavilta saatiin
14 pariskunnalta ja 44 yksittäiseltä
vastaajalta. Tukipariverkosto kasvoi
vuoden 2017 aikana 115 paria käsittäväksi valtakunnalliseksi verkostoksi. Tukiparia pyytäneitä pareja oli
110. Toimintaa rahoittaa STEA.
Kyselyyn vastanneet kokivat ongelmia erityisesti kommunikoinnissa, ristiriidoissa ja ongelmien kä-
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Nyt on
hedelmien
aika!
Luumäkeläiset Timo-Esa ja Salme
Tuuri ovat 36 avioliittovuoden
jälkeen onnellisempia kuin
koskaan aiemmin.

T

uurit ovat tehneet parisuhteensa hyväksi paljon työtä, ja se on
kannattanut.
– Olemme kokeneet yhteisten
vuosien aikana monia tiukkoja paikkoja. Olemme istuneet Kirkon perheasiankeskuksen vastaanotoillakin,
mutta eniten on auttanut avioliittoleirien luennoilta saatu oppi, Salme toteaa.
Ensimmäisen kerran he katselivat
niitä tv-ruudulta.
– Ystävät pistivät luennoista tehtyjä videotallenteita pyörimään ja tajusimme Salmen kanssa, että niissä puhutaan juuri niistä asioista ja ongelmista, jotka meilläkin hiersivät, muistaa Timo-Esa.
KAUNEIN KUKKATARHA
Salme arvelee useimpien kriisien
puhjenneen vain siitä yksinkertaisesta tosiasiasta, että he ovat keskenään
hyvin erilaisia. Niin on ollut alusta
lähtien. Timo-Esalta ihastuminen ja

rakastuminen veivät jalat alta, mutta
Salmella lämpimien tunteiden herääminen tapahtui pikku hiljaa. He kohtasivat toisensa seurakunnan tilaisuudessa. Kumpikin oli juuri tullut tahoillaan uskoon.
Se oli tuore, iso juttu, joka oli
muuttanut kummankin elämää ennen seurustelun alkua.
Nyt Tuureilla on takana useampi
viikon mittainen avioliittoleiri sekä
lukuisia lyhyempiä parisuhdekursseja
ja -tilaisuuksia.
Elokuiselle Lapuan viikonloppukurssille he tulivat nauttimaan samanhenkisten ihmisten yhteydestä,
rakkaudellisista lauluista ja siksi, että
aina voi oppia jotain uutta!
Timo-Esa sanoo vilpittömästi ja
innostuneesti, ettei heidän avioliittonsa tila ole koskaan aiemmin ollut
yhtä hyvällä tolalla:
– Olemme oppineet tuntemaan ja
täyttämään toistemme perustarpeita. Haluan tehdä kaikkeni, että Sal-

me kukoistaa kuin kaunein kukkatarha. Onneksi minulle jo vuosia sitten
kirkastui, miten pahasti sitä olinkaan
tallonut.
HYVÄN KIERRE
Pitkälti onni syntyy hyvien asioiden kierteestä – siitä, että tekee toista ilahduttavia asioita spontaanisti,
auliisti, iloisesti, joskus ehkä hieman
uhrautuenkin.
– Tiedän, että Timo-Esaa viehättävät lyhythelmaiset mekkoni ja korkokenkäni, ylipäätään naisellinen
pukeutuminen. Yritän myös innostuneesti kuunnella, kun hän analysoi
päivän uutisia, Salme hymyilee.
Timo-Esa on puolestaan opetellut
ja oppinut antamaan hellyyttä.
– Tahdon osallistua kodin siisteyden ylläpitoon, vaikka omat standardini siihen liittyen ovat matalammat
kuin Salmen.
Moni äksyilee, että ”mä en rupea
sua miellyttämään”. Tuurit painotta-

Timo-Esa ja Salme Tuurilla on 3
lasta ja 4 lapsenlasta. Parin yksi,
yhteinen lempipaikka on rantasauna, jossa he saattavat viipyillä kerrallaan kolmisenkin tuntia. Tässä
Tuurit ovat Lapuan avioparikurssin
maisemissa.

vat, että hyvän kierteessä on toinen
henki. Kun toista rakastaa, syntyy halu tehdä hyvää. Kun tulokset näkyvät,
sitä ei tahdo lopettaa.
– Salmen kanssa on helppo hengittää. Hänen kanssaan olen kotonani. Meillä ei enää ole tarvetta muuttaa
toisiamme, Timo-Esa summaa.
Hengellisen elämän hoitoa ovat
sunnuntainen messu ja sen liturgisuus. Suuria elämyksiä ei odoteta eikä
tarvita. Jumala on. Hän johdattaa elämää ja kuulee rukoukset.
Avioliiton onni ulottuu myös seksiin, joka yllättäen kypsässä keski-iässä maistuukin paremmalta kuin suhteen ensi vuosina. n
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■ Palautetta Pieksämäki 2018
Turvallinen vertaistuki on paras anti.

l

Leirillä on avoimempana kuin kotona,
jolloin asioihin pääsee paremmin “sisään”.

l

l
l

Syntyi uusi onnellisuus avioliitossamme.
l

Ryhmänvetäjien “kanssarämpijä-rooli”
auttoi todella paljon kaikkia avautumaan
ja rehellisyyteen itseään kohtaan.
l

eväitä lasten kristilliseen
kasvatukseen

Saimme sen mitä tulimme hakemaan, ja paljon
enemmänkin!
l

Toimii kuin rasvattu! Ammattitaitoa ja
antaumusta löytyy!
Saimme leirin häälahjaksi. Paras lahja
ikinä!
Mielekäs, rentouttava lomaviikko, joka
syvensi rakkautta puolisoon.
l

Viikko aikaa keskittyä avioliiton hoitoon ilman mitään muita häiriöitä
l

l

Opin ymmärtämään toista paljon paremmin.
Ehkä parasta on se,
että lapsilla oli kivaa.
Pystyi itsekin nauttimaan.
l

Havaitsin, miten paljon
vaimoani rakastan ja miten “helppoa” rakkaus on
lopulta nostaa pintaan,
kun tekee oikeita asioita.
l

Kotiin tuli hyväntuulisempi mies.
l

Keskusteluiden ansiosta koen taas vahvempaa
halua panostaa parisuhteeseen.
l

Ihana huomata, että
koskaan ei ole liian myöhäistä.
l

Avioliittopellon kiviä tuli
esiin; niitä voi nyt raivata
pois niin saadaan joskus
satoakin.
l

Hyväksyvä ja lämmin
tunnelma läpi leirin.
l

Parasta: jäädytettyjen
tunteiden elvyttäminen
ja uudenlainen yhteys
jälleen vaimon kanssa.

OLLI ORKONEVA

Tue lasten parhaaksi tehtävää
kristillistä radiotyötä.

Leiri toi meidän parisuhteeseen uuden alun.
l

l

SOITA 0600 111 77 (10,26€ + pvm)
Keräyslupa: Manner-Suomi RA/2016/779, voimassa 1.1.2017–31.12.2021,
Poliisihallitus 16.11.2016. I Rahankeräysluvan saaja: Kristityt Yhdessä ry.

AN

YSKIRJA

Sovintoon elämän kanssa

TERAPEUTTISEN SIELUNHOIDON
KOULUTUS 2019–2020

Suomen ACC ry:n akkreditoima koulutus
Sielunhoitoterapiakoulutusta
S O V I N O O N
vuodesta 2000 lähtien
ELÄMÄN KANSSA
 Uusi Saara Kinnusen kanssa kehitetty
Sovintoon elämän kanssa -sielunhoitoterapiamalli
 Kaksivuotinen monimuotokoulutus, aloitus
18.–20.1.2019
Kouluttajina psykologian, teologian, psykiatrian, psykoterapian ja sielunhoitoterapian asiantuntijoita. Koulutus
järjestetään Kalajoen Kristillisellä Opistolla RE-koulutus
ry:n ja Opiston yhteistyönä. Katso opetuksen sisältö, hinta,
pohjakoulutusvaatimukset ja hakulomake www.kkro.fi tai
www.rekoulutus.com
Hakuaika päättyy 31.10.2018. Valintahaastattelut 16.11.

T
A ILMES
AVAIMI




TERAPEUTTISEN SIELUNHOIDON
KOULUTUS

PIRKKO VALKAMA

Tulevaisuuden
ja toivon kirja

27

,90

Tilaa nyt

Kustannus Oy Uusi Tie I tilauspalvelu p. 044 4477 827 I
tilauspalvelu@uusitie.com I uusitie.com
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Sarjakuva I JARKKO VEHNIÄINEN

Teksti I TANJA KALLIO ja MINNA TUOMINEN

Kuva I REIJO TELARANTA

Parempi itsetuntemus on tie toistenkin lähelle
Sielunhoidollinen seminaari 16.–18.11.2018 Pieksämäellä

S

uosittelemme sielunhoidollista seminaaria jokaiselle avioliittotyössä mukana olevalle, joka on jo osallistunut johonkin
Parempi avioliitto ry:n tapahtumaan. Työskentelytapa on
yksilöllinen: tavoitteena oleva
itsetuntemus hyödyttää kuitenkin myös parisuhdetta ja
lähentää puolisoita toisiinsa.
Kun on käynyt läpi omia
asioitaan syvällisesti, on helpompaa auttaa muita. Muiden
kivut eivät osu enää itseen samalla tavalla. On helpompi
kuunnella ja ymmärtää. Kun
on itse käynyt läpi vaikeitakin
asioita ja selvinnyt niistä, voi
herättää toivoa muissa.

TUKEA ITSETUNNON
TERVEHTYMISEEN
Viikonlopun teemana on armo ja armossa lepäävä itsetunto. Aiheesta luennoi pastori Petri Välimäki, jolla on
vuosikymmenten kokemus
sielunhoito- ja auttamistyöstä.
– Uskon, että armoon liittyy pohjimmiltaan syvin ihmistä parantava voima. Tämä liittyy hyvin syvällä tavalla myös ihmisen itsetuntoon,
jossa voimme nähdä kovin
monta tasoa. Muun muassa identiteetti (kokemus siitä, kuka minä olen), minäkuva (millainen olen?), omanarvontunto ja itseluottamus ovat
kaikki elämäämme voimak-

Pastori Petri Välimäki tuo luentoihinsa pitkän kokemuksensa sielunhoito- ja auttamistyöstä.

kaasti vaikuttavia asioita, Välimäki kiteyttää.
Seminaarissa on mahdollisuus syventyä näihin teemoihin ja erityisesti siihen, miten

Jumalan armo voi hyvin kokonaisvaltaisesti tukea ihmisen itsetuntoa eri alueilla.
– Pienetkin pisarat armon
todellistumista inhimillisen
kokemuksen tasolle voivat
hoitaa tavattoman syvällä tavalla, Välimäki rohkaisee.
Seminaarin kantavana
teemana on myös se, miten
voimme sielunhoitajina ja vierellä kulkijoina, myös puolisoina, tukea lähimmäisemme
itsetunnon tervehtymistä.

tuneelle lähetetään etukäteen
tehtäviä ja kysymyksiä, joiden
avulla voi pohtia, mitä ryhmässä haluaa jakaa. Kuuntelevalle puolisolle avautuu mahdollisuus kumppanin syvempään tuntemiseen. Muiden
vertaisten kertomukset rikastuttavat omaa ajattelua ja itsetuntemusta sekä antavat uusia näkökulmia oman elämänkaaren tutkisteluun.
MITEN PÄÄSEN MUKAAN?

Seminaari järjestetään SeuRYHMÄTYÖSKENTELY
rakuntaopiston Pieksämäen
TUKEE TEEMAA
kampuksella 16.–18.11.2018
Ryhmässä jokaisella on aikaa Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
yksi tunti käydä omia asioi- parempiavioliitto.fi/sielunhoitaan läpi. Jokaiselle ilmoittau- dollinen n

Tilaukset: nettikirjakauppa.com
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Pekka Simojoki vie lukijansa
keikkamatkoilleen keskelle jännittäviä
tapahtumia, merkillisiä kohtaamisia,
hauskoja kommelluksia ja Jumalan
ihmeellistä todellisuutta.
Hinta 25 €

Palvelevan tilitoimiston kanssa
taloushallinnon digiloikka
kannattaa.

www.cimsonyrityspalvelut.fi
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Onko ongelmasi:
Unettomuus - stressi
- palautumisen vaikeus?

TAMPEREEN
AUTOVARAOSA TAVO OY
Raskaankaluston varaosat
www.tavo.fi

Autamme
4000 rentoutushoitokerran kokemuksella
suomalaista huipputeknologiaa
hyödyntäen.

Stressinhallinta- ja Psykoterapiakeskus Toivo
www.toivontilat.fi

Lahjoita nyt
kätevästi
MobilePay:lla!
Asenna sovellus,
näppäile numero
88258.

JOSKUS OPINNOISSA TARVITAAN
SYDÄNTÄ YHTÄ PALJON
KUIN PÄÄTÄ.

Lahjasi käytetään
lyhentämättömänä
avioliittotyöhön ja
vähävaraisten perheiden
leiriavustuksiin.
Sydämellinen kiitos!
Lahjoitustili IBAN
FI17 1237 3000 1354 15
Viitenumero: 5555

Kaikki työt eivät perustu pelkkään
tietoon. Monissa ammateissa tarvitaan myös rakkautta ja välittämistä.
Jos haluat tehdä merkityksellistä
työtä ihmisten hyväksi, tutustu monipuolisiin koulutusvaihtoehtoihimme.

Seurakuntaopisto.fi

JÄRVENPÄÄ • LAPUA • PIEKSÄMÄKI • RUOKOLAHTI • UUSIKAARLEPYY

Avec

Paremman avioliiton
perhelehti

JULKAISIJA
Parempi avioliitto ry
PÄÄTOIMITTAJA
Hanna Ranssi-Matikainen
p. 050 4621 543
Järvenpääntie 640,
04400 Järvenpää
TOIMITUSSIHTEERI
Minna Tuominen
p. 050 3576 990

AVUSTAJAT
Sanna Takala, Sari Savela,
Erja Taura-Jokinen, Heikki Ranssi,
Elina Holappa, Jani Laukkanen,
Riku Kankaro, Tanja Kallio, Olli
Orkoneva, Reijo Telaranta
SARJAKUVA
Jarkko Vehniäinen
TAITTO
Kuvitella/Anne Tervahauta

PAINO
I-Print 2018
Painos 22 500 kpl
Y-2565576-7
www.parempiavioliitto.fi
toimisto@parempiavioliitto.fi
PANKKI
SWIFT/BIC, NDEAFIHH
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Rahankeräyslupa
Manner-Suomi
RA 2018/156 voimassa
19.2.2018–18.2.2020.

25. vuosikerta.
Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Parempi avioliitto ry
Järvenpääntie 640
04400 Järvenpää.

KUVAKENGURU/RIKU KANKARO

Paremman
avioliiton
perheleirit
kesällä 2019

Tee nyt paras parisuhdettasi koskeva päätös ja varaa kalenteriisi tila ensi
kesän tapahtumalle. Ohjelma, hinnat ja
ilmoittautuminen päivittyvät tapahtumien nettisivuille marraskuussa 2018,
jolloin pääset ilmoittautumaan.

Avioliittoleiri on loma, joka säteilee
onnellisuutta pitkälle tulevaisuuteenne. Täysihoito takaa arjen puuhista irrottautumisen ja ikätasoinen, laadukas lastenohjelma varmistaa mukavat
lomamuistot koko perheelle. Leireillä

voit aidosti keskittyä elämäsi tärkeimpien ihmissuhteiden vaalimiseen.
Olette sydämellisesti tervetulleita,
ensimmäistä ja ties kuinka monetta
kertaa!

Aviopolis-avioparikurssi,
Järvenpää
15.–16.6.2019

Paremman avioliiton
perheleiri, Pieksämäki,
6.–13.7.2019

Levi Cross
-parisuhde- ja perheleiri,
Kittilä, 20.–27.7.2019

Avioparikurssi,
Lapua,
30.8.–1.9.2019

Sijoita kannattavimpaan mahdolliseen kesän aloitukseen:
talleta rakkautta parisuhteen ja
perheen parhaaksi. Kesäkuun
heleä vehreys kutsuu Järvenpään kulttuurimaisemiin. Aviopoliksen antoisaan ohjelmaan
kuuluvat laadukkaat luennot ja
asioiden syventäminen omassa
pienryhmässä.

Tutkitusti toimiva konsepti, jonka
nimeen tuhannet ja tuhannet leirin
käyneet vannovat. Intensiivinen
avioliiton huoltoviikko, joka täytyy
itse kokea. Vuosi vuodelta perheet
täyttävät Pieksämäen kampuksen
ja tulevat nauttimaan opetuksesta sekä lämminhenkisestä tunnelmasta tuttujen ja tuntemattomien
kesken. Koe ”Pieksämäen ihme”
parisuhteessasi!

Suomen paras korkean paikan parisuhdeleiri: Lapin lumoa ja tuntureiden taikaa parhaassa mahdollisessa seurassa, oman perheen
kesken. Luvassa kaikille mieluisia aktiviteetteja, yhteistä aikaa
ja hienot puitteet parisuhteen parantamiseksi. Levillä akut latautuvat niin ensikertalaisilla kuin jo pidempään avioliittotyössä mukana
olleilla.

Toista kertaa Lapualla järjestettävä tapahtuma sai viime kesältä ylistävän palautteen. Onnistuneeseen viikonloppuun kuuluu
monipuolinen, parisuhteen tärkeitä teemoja käsittelevä ohjelma ja virikkeellinen vapaa-aika
Lapuanjoen rantamaisemissa.
Tulkaa voimistamaan tiiminne toimivaksi ja lataamaan rakkauteen
lämpöä ennen syyspuhureita!

parempiavioliitto.fi/aviopolis

parempiavioliitto.fi/pieksamaki

parempiavioliitto.fi/levicross

parempiavioliitto.fi/lapua

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi: toimisto@parempiavioliitto.fi, 050 3576990
Kaikkiin tapahtumiimme on mahdollista hakea taloudellista avustusta.

