Avec

Paremman avioliiton perhelehti

1/2020

Katajistot:
AVIOLIITTOLEIRI on hintansa
arvoinen sijoitus! s. 5
Unna Lehtipuu:
Rakentavasti
rahasta s. 3

KESÄN
Salaisuus
TAPAHTUMAT etäännyttää
s. 8–9
s. 12

2 Avec 1/2020

■ Pääkirjoitus

Perheen taloudenhoito innostavaksi
Parisuhde on aina myös talousliitto. Osa pareista oppii rahaan
liittyvät yhteiset askelmerkit
nopeasti. Kun unelmat ja arjen
valinnat ovat yhdensuuntaiset,
suhtautuminen rahaan kannustaa ja yhdistää. Jos taas rahankäyttötavat poikkeavat reippaasti toisistaan, edessä on kivikkoisempi taival.

”

Tärkeintä on

vastuunjako.”

K

aikissa parisuhteen vaiheissa on tärkeä tiedostaa, että raha itsessään ei
tee onnelliseksi. Tutkimusten mukaan sillä on vaikutusta koettuun hyvinvointiin vain keskituloisuuteen saakka. Silti pääomaa viisaasti hyödyntämällä omaan
oloon voi merkittävästi vaikuttaa. Rahan
ohjaaminen taitojen kartuttamiseen, elämyksiin tai hyväntekeväisyyteen lisää onnen tunteita olennaisesti. Hyväntekeväisyyteen lahjoittavat ihmiset kokevat itsensä
vauraammiksi siitä riippumatta, miten paljon rahaa heillä todellisuudessa on. Antaminen on maailman nopein tapa rikastua.
Se muuttaa koko identiteetin.

rä. Uskonnolla ja kulttuurilla on huomattava vaikutus siihen, mitä ajattelemme rikkaudesta tai köyhyydestä. Ne ohjaavat usein
myös sitä, miten sijoitamme, säästämme ja
kulutamme.
RAHAAN LIITTYVISTÄ arvoista ja käytänteistä kannattaa pysähtyä keskustelemaan puolison kanssa säännöllisesti. Yksi tärkeistä kysymyksistä on, miten tärkeää roolia rahalla
ostettava mielihyvä elämässä näyttelee. Puolisoista toinen saattaakin saada eniten iloa
ilmaisista asioista. Usein samankaltainen
rahankäyttötapa vähentää tarvetta yksityiskohtaisiin sääntöihin.
YHTEISTEN MENOJEN hoitamisesta kannattaa sopia selkeästi. Sillä ei ole merkitystä, kuinka paljon puolisot tienaavat vai ansaitsevatko molemmat tai vain toinen. Tärkeintä on vastuunjako. Jos toinen puolisoista kantaa isompaa talousvastuuta, toinen voi
huolehtia jostain muusta kodin osa-alueesta.
Taloudellinen uskottomuus, kuten vaikkapa
käytettävissä olevat varat ylittävä rahapelaaminen tai lainojen maksamatta jättäminen,
nakertaa luottamusta melkein samalla tavalla kuin fyysinen uskottomuus. Se luo turvattomuutta ja epäluuloa. Taloudellisen uskottomuuden paljastuttua moni miettii, voisiko
toinen tehdä myös jotain muuta, mikä ei ole
suhteelle hyväksi.

OPISKELIJANA JA KAHDEN pienen lapsen
äitinä oma talous huoletti. Miten ihmeessä pitää huolta perheestä, kun käytettävissä
olevia tuloja on niin vähän? Yhä uudestaan
huomasin hakeutuvani Vuorisaarnan talousoppien äärelle. Ei kannattanut käyttää
energiaa syömisestä ja vaatteista murehtimiseen, kun Jeesus kannusti kuulijoitaan
pyhään huolettomuuteen:
Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se
pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. (Matt 6:34)

PAREMPI AVIOLIITTO RY järjestää tälläkin
toimintakaudella kymmeniä avioparitapahtumia eri puolilla Suomea. Parisuhde on elämäsi tärkein kumppanuussuhde, johon satsaaminen kannattaa. Tule viihtymään ja lisäämään parisuhteesi hyvinvointia tapahtumissa keväällä ja kesällä 2020!
HANNA RANSSI-MATIKAINEN

VÄHIN ERIN suhde rahaan muuttui. Se ei

toiminnanjohtaja
hanna.ranssi-matikainen@parempiavioliitto.fi

huolettanut enää samalla tavalla kuin ennen. Vuosien saatossa on käynyt selväksi,
ettei suhdetta rahaan määrittele sen mää-

Kuva: JANI LAUKKANEN

LISÄTIEDOT TAPAHTUMISTA:
parempiavioliitto.fi l toimisto@parempiavioliitto.fi l 050 3576 990
parempiavioliitto

@parempiavioliitto

@parempiavio
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■ Asiantuntijalta

Teksti MINNA TUOMINEN I Kuva MIIKA HYVÄRINEN

Rakentavasti rahasta rakkaussuhteessa:

Puhu avoimesti, sijoita elämyksiin
Miksi raha herättää niin paljon tunteita myös parisuhteessa?
– Raha on neutri, vastaa tietokirjailija, sijoitusbloggaaja
ja yrittäjä Unna Lehtipuu.
Rahalle merkityksen antavat ne tunteet ja arvotukset, jotka siihen liitämme.

P

arisuhteessa raha on isossa roolissa ja talousasiat ovat
yleinen riidanaihe. Rahankäyttö- ja kulutustottumukset saattavat olla hyvin erilaiset. Perhetausta vaikuttaa rahankäyttöön usein aikuisenakin. Raha tai sen puute nostaa esiin perusturvallisuuteen liittyviä ahdistuksen aiheita ja menneen
elämän painolasteja. Joku on oppinut
säästämään ja hamstraamaan, toinen
käyttää rahaa huoletta myös nautintoihin. Parisuhteessa otamme helposti roolin, joka asettaa puolison vastarooliin.

– Hyvin pihin puolison rinnalla
tavallinenkin rahankäyttö saattaa vaikuttaa holtittomalta tuhlailulta, Lehtipuu vertaa.
Hermoja kiristää, kun puoliso haluaa uuden ruokapöydän, vaikka vanhakin ajaa vielä asiansa. Puoliso perimmäinen tarve ei ole uusi huonekalu vaan yhteenkuuluvuus ja sosiaalisuus: idea siitä, että uuden pöydän
ääreen mahtuu kerääntymään monta ystävää. Se, mihin käytämme rahaa, kertoo arvoistamme ja elämämme tärkeysjärjestyksestä.
LUOTTAMUS LÄIKKYY
Unna Lehtipuu kannustaa puhumaan
rahasta parisuhteessa. Jo seurusteluaikana kannattaa luodata kumppanin
suhdetta rahaan ja kuluttamiseen. Perusteellinen keskustelu talousasioista on käytävä viimeistään silloin, kun
muuttaa yhteen.
– Avioliitto on taloudellisesti järkevä ratkaisu. Lakikirjoissa ei kuitenkaan puhuta mitään rakkaudesta. On
järkevää varautua ikäviinkin elämän
käänteisiin, sillä stressaavissa elämäntilanteissa teemme tutkitusti typeriä
taloudellisia päätöksiä. Ero, työttömyys tai puolison kuolema on usein
taloudellinen katastrofi.
Joskus puoliso rikkoo luottamuksen raha-asioissa. Lehtipuu käyttää
termiä taloudellinen uskottomuus.
– Luottamuksen pettäminen voi
olla vähäistä, kuten pieniä salattuja aleostoksia tai vakavaa kuten velkaantuminen ja tilien tyhjentäminen,
hän selittää.
Merkittävä epärehellisyys rahaasioissa rajoittuu harvoin pelkästään
talouteen.
– Muistan tutkimuksen, jonka
mukaan niillä pareilla, jotka luottavat
toisiinsa raha-asioissa, on myös hyvä seksielämä. Luottamus läikkyy eri
elämänalueille, Lehtipuu toteaa.

SIJOITA ELÄMYKSIIN
Unna Lehtipuu on sijoittamisen
asiantuntija. Hän kannustaa säästämään rahaa ja sijoittamaan osakkeiden ja rahastojen lisäksi elämyksiin.
– Elämykset, taidot ja kokemukset tuovat pitkäkestoista iloa ja ne
on mahdollista jakaa muiden kanssa.
Sen sijaan turha kuluttaminen ja tunneshoppailu tekevät ison loven talouteen.
Aivoillemme pitkäjänteinen toiminta on vaikeaa ja ne tarvitsevat
palkitsemista.
– Hahmoton säästäminen ei motivoi. Kuvittele tulevaisuus myönteiseksi ja aseta välitavoitteita. Jos iso säästötavoite – esimerkiksi kesämökki
tai matka Malediiveille – häämöttää
vuosien päässä, juhlistakaa säännöllisesti myös välitavoitteiden saavuttamista, Lehtipuu vinkkaa.
Joskus kristillisissä piireissä pidetään sijoittamista ahneutena. Lehtipuu sanoo, että sijoittaminen on vastuunottamista. Kun pyrkii terveesti
kasvattamaan varallisuutta sen sijaan,
että makuuttaa sitä nollakorkoisella
tilillä, saa lisää mahdollisuuksia luoda
hyvinvointia ja pystyy myös lahjoittamaan enemmän. Antaminen on nopein tapa tulla onnellisemmaksi.
– On väärin rakastaa rahaa liikaa,
mutta oikein kasvattaa talenttia. Raha
ei ole itsetarkoitus vaan väline rakentaa merkityksellistä elämää, Lehtipuu
kiteyttää. n
Unna Lehtipuu puhuu Kevätseminaarissa Järvenpäässä
7.–8.3.2020 otsikolla Onks
luottoo – Parisuhteen rahaasiat näkyviksi. Ilmoittaudu
viimeistään 28.2.2020 osoitteessa parempiavioliitto.fi/
tapahtumat/kevatseminaari/
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■ PIEKSÄMÄKI

Teksti ja kuvat I ERJA TAURA-JOKINEN

Irti ymmärtämättömyyden kierteestä
Viime heinäkuun Pieksämäen leirille osallistui Niemisiä
kolmessa polvessa.
Joukkoa yhdistää ilo yhteisestä tavoitteesta hoitaa omaa avioliittoa, mutta myös pyrkimys päästä
eroon ei-rakentavasta käytöksestä, joka niin helposti
periytyy itse kunkin lapsuudenkodista.

K

un Niemisistä otetaan yhteiskuva, keskelle asettuu eläkeikään ehtinyt pari, Risto ja
Marja-Leena Nieminen, jotka olivat
Pieksämäellä Miika- ja Heikki-poikiensa perheiden kanssa. Aikoinaan
tästä joukosta lähtivät ensimmäisinä

Parempi avioliitto ry:n leirille Miika
ja Susanna Nieminen.
SIELTÄ MIIKA sai kipinän ilmoittautua
saman yhdistyksen miestenpäiville,
joilla anti pisti syvällä tavalla miettimään omaa lapsuutta ja suhdetta
vanhempiin. Sisimmästä alkoi nousta vahvoja tunteita. Kipeitä muistoja sisältyi esimerkiksi niihin vuosiin,
jolloin Miika oli lapsuudenperheensä
kanssa Tansaniassa.
– Paikkakunnalla, jossa isä ja äiti
lähetystyötä tekivät, ei ollut koulua.
Olimme Heikin kanssa pieniä poikia,
kun jouduimme vieraassa maassa arkipäiviksi eroon vanhemmistamme.
AIKUISENA, LEIRIEN ja miestenpäivien motivoimana, Miika on lähtenyt
purkamaan ajatuksiaan ja tunteitaan

kirjeisiin, joita hän on myös lähettänyt vanhemmilleen.
– Olemme vastanneet niihin yhdessä ja erikseen, omaan tahtiin, Risto ja
Marja-Leena kertovat.
VANHEMMILLA JA LAPSILLA on ollut työstettävää, mutta myös rohkeutta puhua asioista rehellisesti sekä lähteä anteeksi pyytämisen ja antamisen
prosesseihin.
Risto Nieminen on esimerkiksi katunut sitä, että arvosteli ankarin sanoin musiikkia, jota pojat nuoruudessaan soittivat.
– Minulle sovinnon hetki oli se,
kun sain Pieksämäellä nousta samalle lavalle heidän kanssaan laulamaan
Krusifiksin juurella -kappaletta.
KAIKKI NIEMISET haluavat katkais-

Tässä joukko Niemisiä: Miika (vas.) ja
Susanna, Risto ja Marja-Leena sekä
Kaarina ja Heikki. Tuttu juttu on se,
että lapset viihtyvät leirillä niin,
etteivät välttämättä ehdi yhteiskuvaan vanhempiensa kanssa.

ta suvussa ymmärtämättömyyden
kierteen ja viljellä hyvää. Sellaista on
osallistuminen avioliittoleireille, joissa myös hengellisyys elää vahvana.
PIEKSÄMÄELLÄ HEIKKI ja Kaarina
kantoivat ensi kertaa vastuuta ryhmänohjaajina.
Miikan ja Susannan jälkikasvua on
osallistunut lastenhoidon tehtäviin. n
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Pirkkalalaiselta 7-henkiseltä Katajiston perheeltä Pieksämäen leiri maksoi reilut 1500 euroa majoituksineen.
Markus-isältä siihen hupeni neljännes
kuukauden lomasta.

K

un olimme etelän lomalla, hintalappu alkoi
kolmosella, eikä siellä ollut lainkaan kahdenkeskistä aikaa, eikä lapsille räätälöityä
ohjelmaa! hengähtää perheenäiti Anni-Leena Katajisto.
– Jos vertailua tehdään, avioliittoleirillä on myös
rantalomaa kauaskantoisemmat, hyvät vaikutukset!
Sijoitus on hintansa väärti, hän vakuuttaa hymyssä suin.
Katajistot ovat eläneet Pieksämäen viikon läpi jo
viisi kertaa.
Sysäys ensimmäiseen osallistumiseen tuli AnniLeenan veljeltä ja tämän vaimolta, joka kertoivat
omista hyvistä kokemuksistaan.
Katajistot sanovat, että jokaisella leirillä on saanut oppia jotain uutta.
Luksusta on se, että pöytä on valmiiksi katettuna
aamulla sekä lounas- ja päivällisaikaan.

Markus kertoo havainneen asian leirien pienryhmissä, jossa heitä selvästi vanhemmat ihmiset
ovat ensi kertaa rohkaistuneet puhumaan syvistä,
vaikeista asioista.
Anni-Leena ei ole epäröinyt puhua uupumuksestaan.
– Kun viime vuonna odotin perheemme kuopusta, tajusin tosissani pelkääväni, jaksanko synnyttää. Sitten, kun poika tuli maailmaan, hätäännyin, kun en tuntenut suuria ilon ja rakkauden tunteita niin kuin edellisten lasteni kohdalla.
– Lopulta päädyin puoleksitoista kuukaudeksi
vauvani kanssa psykiatrisen sairaalan avo-osastolle. Markuksen vastuulle jäi hoitaa neljä muuta lastamme.
Koettelemuksen jälkeen Anni-Leena kiittää
puolisoaan monesta asiasta – etenkin rohkaisusta:
– Markuksella oli vankkumaton luottamus siihen, että tästä selvitään ja että minä paranen. Meidän puolestamme on paljon rukoiltu.
Asiat ovatkin kääntyneet parhain päin.
Kunhan jälkikasvu vähän varttuu, Markus ja
Anni-Leena tahtovat kouluttautua Parempi avioliitto ry:ssä ryhmänohjaajiksi. n

KOTIÄITI SOMETTAA
AIKUISSEURAN KAIPUUSSA
Luonteeltaan puhelias ja sosiaalinen Anni-Leena
on ollut kotiäitinä reilun 10 vuoden ajan. Sitä aiemmin kontakteja aikuisiin oli huomattavasti enemmän.
– Tänä vuonna olen havahtunut siihen, että olen
liian riippuvainen älypuhelimestani ja sosiaalisesta mediasta. Saatan vessasta huudahtaa hyväntuulisesti lapsilleni, että ”äiti tulee kohta” – ja siellä sitten viestitän ja postailen. Todella surullista!
Anni-Leena on saanut addiktiostaan kohteliaita
huomautuksia aviopuolisoltaan, joka on useampia
kertoja pyytänyt vaimoa laittamaan puhelimen sivuun.
– Viime Pieksämäen leirillä tein päätöksen, että
suljen puhelimeni viimeistään kello 21.
– Miksi ihmeessä kysyn kavereilta, mitä heille
kuuluu, jos vierelläni on elämäni tärkein ihminen,
puolisoni? On paljon tärkeämpää tiedustella kuulumisia häneltä.
TOIPUMISEN AIKAA
Leirit ovat rohkaisseet Katajistoja avoimuuteen, jolla on myös taipumus tarttua hyvässä ilmapiirissä.

PIXABAY

Hintansa arvoinen
SIJOITUS

Tarvitsetteko TUKIPARIA?
Tukipari on koulutettu vapaaehtoinen pariskunta, joka haluaa tukea pareja haastavissa elämäntilanteissa. Tukiparitoiminta on maksutonta ja valtakunnallista, matalan kynnyksen vertaistukea. Tukiparin saa tavallisesti noin viikossa. Työmme piirissä on yli sata tukiparia ympäri
Suomen. Tapaamiskertoja on yleensä 3–6 ja
ne sovitaan yhdessä tukiparin kanssa. Toiselta parilta saa uutta toivoa ja uusia
näkökulmia oman parisuhteen
ongelmiin.
Lisätietoa tukiparityöstä:
parempiavioliitto.fi/
tukiparityo

PARISUHDEPUHELIN
kuuntelee kolmena päivänä viikossa
Parempi yhteys -parisuhdepuhelin on palvelu, johon voit soittaa, kun kaipaat keskustelukumppania parisuhdeasioissa. Keskustelussa keskitytään niihin asioihin, joita itse
tahdot ottaa esille.

Markus-isän syliin pääsi tällä kertaa Josefiina
ja Anni-Leena-äidin otteeseen Asser. Kaikkiaan
Katajiston perheessä on viisi lasta.

Puhelimeen on mahdollista
soittaa nimettömänä. Puheluihin vastaavat kokeneet ja koulutetut avioliittotyöntekijät. Keskustelu on luottamuksellista.
Soitto parisuhdepuhelimeen maksaa soittajan puhelinoperaattorin
määrittelemän hinnan.

PAREM
-paris PI YHTEYS
uhdep
uhelin

050 3

122 32
5
ke–pe
klo 10
–16
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■ LEVI

Teksti MINNA TUOMINEN I Kuva MARTTA HILLUKKALA

Tärkeintä on

yhteinen matkanteko
Juostessa ja avioliitossa pitää
pystyä puhumaan, voisi olla
triathlonistipari Hillukkalan
motto.

O

ululaiset Tomi ja Mervi Hillukkala
ovat osallistuneet Levi Crossiin yhteensä 15 kertaa sekä kesällä että talvella. He toimivat ryhmänohjaajina, mutta
ovat myös vetäneet lastenleiriä ja luennoineet.
– Ennen ensimmäistä Levi Crossia vuonna 2012 emme olleet matkailleet pohjoisessa. Leiritunnelma ja Lapin luonto lumosivat,
ja saavat palaamaan yhä uudelleen. Kolmesti olemme yhdistäneet Levin leiriviikkoon
myös lomareissun Pohjois-Norjaan, kerran
Lofooteille saakka, Mervi ja Tomi vinkkaavat.
Monet tuntevat Hillukkalat triathlonisteina ja swimrun-harrastajina. Innostus syttyi muutama vuosi sitten lasten Laurin, 17,
Martan, 15, ja Venlan, 10, kasvettua, kun
parilla oli jälleen hieman enemmän omaa
aikaa.
– Aiemmin pelasin lentopalloa ja Mervi
harrasti uintia, Tomi kertoo.
Levi-ystävät yhyttivät Mervin swimruntapahtumaan, sillä tiesivät hänen pitävän
avovesiuinnista. Mervi kiinnostui lajista,
mutta hänellä oli ongelma.
– Swimruniin tarvitaan turvallisuussyistä pari, mutta en tuntenut ketään toista harrastajaa.
Tomi ei lämmennyt ajatukselle, sillä hän
ei kokenut pärjäävänsä uinnissa. Kirjaimellisesti keskeltä järveä Mervi löysi toisen
harrastajan ja palasi rantaan innostuneena.
Silloin Tomi havahtui:
– Ajattelin, että jos en nyt lähde mukaan, Mervi alkaa harrastaa tämän toisen
miehen kanssa, Tomi naurahtaa.
Sisukkaana Tomi lähti vaimonsa mukaan Masters-uintiryhmään.
– Siellä oli entisiä kilpauimareita ja sitten olin minä, hän hymyilee muistolle.

KESKUSTELUJA LENKKIEN LOMASSA
Swimrunista ja sittemmin triathlonista tuli
kuin tulikin Hillukkaloille yhteinen harrastus. He vaalivat yhteistä tekemistä ruuhkavuosissa.
– Kestävyysurheilu vie aikaa noin 10 tuntia viikossa ja jos molemmat eivät harrastaisi sitä, se erottaisi meitä. Olisi sinun jutut
ja minun jutut, he sanovat. On tärkeää etsiä tietoisesti yhteisiä harrastuksia varsinkin
silloin, kun aikaa jää enemmän lasten kasvaessa tai vaikkapa muuttaessa kotoa.
Nykyisellään Paremman avioliiton suosittelema 10–15 tuntia yhteistä aikaa viikossa täyttyy helposti.
– Juostessa pystyy samalla puhumaan.
Meillä on yhteisiä unelmia ja tavoitteita.
Pääsemme helposti keskustelun portaissa
eteenpäin syvemmälle tasolle, Mervi toteaa.
Tomi huolehtii teknisistä jutuista, kuten
pyörien huolloista, ja molemmat kannustavat toisiaan. Myös leikkimieliselle kilpailulle

on sijaa. Heti Levi Cross -leirin jälkeen pari
osallistuu Levi Extreme Triathlonin pitkälle matkalle, jolle Mervi voitti osallistumisen.
Viime vuonna he vetivät lyhyemmän matkan triathlonin.
– Mä lähden pyöräilemään ennen sua,
mutta sä meet kyllä ohi. On hienoa tulla
maaliin, kun siellä on oma rakas vastassa!,
Mervi ennakoi ja vilkaisee puolisoaan.
1900 metrin uinti, 132 kilometrin pyöräily ja 23 kilometrin juoksu tunturimaastossa
odottavat. n
Myös kesällä 2020 Levi Cross ja Levi Extreme
Triathlon järjestetään peräkkäin ja osallistuminen molempiin on mahdollista.

Mervi ja Tomi pääsivät molemmat maaliin
Levi Extreme Triathlonissa 27.7.2019 ja olivat tyytyväisiä tuloksiinsa.
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Teksti ja kuva I MINNA TUOMINEN

”Puhuminen muuttui
							leirin ansiosta”

Anna Vilhunen, 22, ja Jyri Laurila, 25, olivat viime
kesänä tyttärensä Viivin,
1v 9kk, kanssa Levi Cross
-perheleirillä toista kertaa
peräkkäin. He ovat huomanneet, että parisuhteessa asioita pitää sekä
haluta että osata käsitellä.

A

nna ja Jyri ovat olleet yhdessä pian kuusi vuotta. Viime
kesänä he muuttivat Pieksämäeltä Espooseen.
– Lastenleirin vetäjät Tiiu RaidAla ja Lauri Ala ovat myös minun
sijaisvanhempani. Asuin heillä kahdeksan vuoden ajan, Jyri kertoo.
Tiiu ja Lauri toimivat Annan ja
Jyrin tukiparina ja kannustivat heitä

kokeilemaan, auttaisiko parisuhdeleiri suhteen haasteisiin. Pari päätti testata vinkkiä ja suuntasi ensimmäiselle leirilleen Viivi-vauva kainalossa.
– Puhuminen muuttui leirin ansiosta. Suhteestamme on tullut tosi
avoin ja nykyään osaamme kertoa
tunteista ja tarpeista, Anna ja Jyri
kiittävät.
– Emme ole naimisissa, joten on
hyvä, että tapahtumiin ovat avoparitkin tervetulleita.
LÖYTÖJÄ ELÄMÄÄ VARTEN
Leirin jälkeen tilanne oli luisumassa
uudelleen alamäkeen, mutta Leviltä
saatujen työkalujen sekä Tiiun ja
Laurin avulla kierre kääntyi myönteiseksi. Toisella leirillä on tehty uusia oivalluksia.
– Täällä löytää itsekin itsestään

uusia juttuja. Olemme työstäneet
molempien lapsuudesta ja aiemmista suhteista sekä persoonista nousseita asioita, Jyri listaa.
Sekä Anna että Jyri ovat elämänkokemustensa takia joutuneet kasvamaan nopeasti aikuisiksi.
– Nyt tajuan, ettei aikuinen ole
koskaan valmis. Asioita pitää osata
ja haluta käsitellä, Jyri toteaa.
Anna kertoo, ettei edes osannut
kuvitella, millaisia muutoksia parisuhteeseen on mahdollista saada aikaan. Hän oli luullut jo tekevänsä
asioita oikein.
– Meillä on halu olla yhdessä, joten on pakko opetella. Haluamme
tehdä töitä suhteemme eteen. Nyt
meillä on edessä uusi arki uudella paikkakunnalla, mikä on haaste,
mutta myös positiivinen muutos.
Jyri ja Anna suosittelevat kokei-

Anna Vilhunen ja Jyri Laurila ovat
halunneet tehdä määrätietoisesti
työtä suhteensa eteen.

lemaan parisuhdetapahtumia avoimin mielin ja ilman ennakko-oletuksia.
– Leireiltä saa oppia koko elämän
ajaksi eikä ainoastaan parisuhteeseen, Anna summaa. n
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Paremman avioliiton perheleirit
11.–18.7. Paremman
avioliiton perheleiri
SEURAKUNTAOPISTO, PIEKSÄMÄKI
Ilmoittaudu viimeistään pe 26.6.
osoitteessa parempiavioliitto.fi/pieksamaki
n Intensiivinen, tutkitusti toimiva parisuhteen huoltoviikko
on tuhansien parien kokemuksen mukaan kannattava sijoitus parisuhteen hyvinvoinnille. Ohjelma koostuu luennoista
ja pienryhmäkeskusteluista. Lapset viihtyvät omalla monipuolisella lastenleirillään. Parisuhteen hoitamisen ohella ehditte nauttia yhteisestä vapaa-ajasta Pieksämäen kauniissa
järvimaisemissa ja iltojen oheisohjelmasta: iltaisin voit nauttia ohjatusta liikunnasta ja kampuksen keskellä toimivan
Cafe Romantican antimista. Suomigospelin 1980-luvun kirkkaimpiin tähtiin kuuluvan Gospel Power -yhtyeen konsertti
kutsuu kaikenikäiset kasarinostalgian pariin.
VIIKKO-OHJELMA
La 11.7. ap Ilmoittautuminen
La 11.7. ip Avioliiton vaiheet ja rakkauden lajit
Su 12.7. ap Raamattu parisuhdekirjana:
		
Tärkeysjärjestys ja puolisoon liittyminen
Su 12.7. ip Vuorovaikutuksen työkalupakki
Ma 13.7. ap Itsetunnon vaikutukset parisuhteeseen
Ma 13.7. ip Anteeksiannolla eteenpäin
Ti 14.7. ap Tunneilmaisun avaimet

SEURAKUNTAOPISTO, JÄRVENPÄÄ

Ti 14.7. ip Vapaa iltapäivä
Ke 15.7. ap Rakkaussuhteen tuhoojat
Ke 15.7. ip Tunnista perustarpeet suhteessa:
		
Tarvitkaa toisianne
To 16.7. ap Puolisoiden erilaisuus voimavaraksi
To 16.7. ip Harrasta seksiä!
Pe 17.7. ap Arkirakkaus evääksi kotiin
		 Luontoretki yhdessä puolison kanssa
Pe 17.7. ip Viimeinen pienryhmäkokoontuminen
		 Tahdon-kirkko Pieksämäen vanhalla kirkolla
La 18.7. ap Aamiainen ja pakkaaminen

13.–14.6. Aviopolis
-avioparikurssi
Ilmoittaudu viimeistään pe 5.6.
osoitteessa parempiavioliitto.fi/aviopolis
n Supersuosittu Aviopolis lataa
läheisyyttä liittoosi rennossa ja
lämpimässä ilmapiirissä Tuusulanjärven rannalla.
Ohjelmaan kuuluvat laadukkaat
luennot ja asioiden syventäminen
omassa pienryhmässä. Runsas
iltaohjelmakattaus tarjoaa virkistäviä yhteisiä hetkiä esimerkiksi
tanssin tai kulttuurikävelyn parissa. Lapsille omaa monipuolista
ohjelmaa päiväkoti Valonan viihtyisissä tiloissa.

parempiavioliitto.fi

LUENTOJEN TEEMAT
ja kuuntelemisen taito

l Puhumisen

l Suhdetarpeista

lämpöä iholle ja arkeen

l Ajankäyttö

avioliiton elinkaaressa:
digilaitteet vai puolison läheisyys
l Vanhemmuus

ja voimavarana

parisuhteen haasteena
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kesällä 2020
25.7.–1.8. Levi Cross
-perheleiri Levi
HOTEL SPA, KITTILÄ

n Ikimuistoinen korkean paikan parisuhdeleiri saa rakkautenne hehkumaan kuin
Lapin kesä. Raikkaiden tunturituulten syleilyssä on hyvä vaalia elämäsi tärkeintä
ihmissuhdetta ja löytää uusia näkökulmia vertaistuen avulla.
Luvassa kaikille mieluisia aktiviteetteja ja hienot puitteet parisuhteen parantamiseksi. Lapset nauttivat laadukkaasta LiveLoveLevi-lastenleiristä. Vapaa-aikaa virkistävät
muun muassa kylpylä, maksuttomat kyläpyörät, gondolihissi ja kesäkelkkarata sekä
Levin ympäristön upeat luonto- ja kulttuurinähtävyydet.
VIIKKO-OHJELMA
La 25.7. Ilmoittautuminen klo 13-16 ja alkuinfo 18-19
Su 26.7. ap Sitoutuminen-luento ja pienryhmät
Su 26.7. ip Sanat-luento ja pienryhmät
Ma 27.7. ap Tunteet-luento ja pienryhmät
Ma 27.7. ip Pienryhmät tunturissa
Ti 28.7. ap Teot-luento ja pienryhmät
Ti 28.7. ip Vapaa iltapäivä
Ke 29.7. ap Anteeksianto-luento ja pienryhmät
Ke 29.7. ip Riidat-luento ja pienryhmät
Ke 29.7. ilta Tunturimessu Marian kappelissa
To 30.7. ap Luottamus-luento ja pienryhmät
To 30.7. ip Pienryhmät tunturissa
To 30.7. ilta Perheilta koko perheelle
Pe 31.7. ap Seksuaalisuus-luento ja pienryhmät
Pe 31.7. ip Avioparivaellus tunturissa
Pe 31.7. ilta Tahdon ja siunauksen ilta aviopareille
La 1.8. ap Rakkaus
La 1.8. ip kotimatkalle

Ilmoittaudu viimeistään pe 17.7.
osoitteessa parempiavioliitto.fi/levicross

28.–30.8.
Lempeä lakeudella -avioparikurssi
SEURAKUNTAOPISTO, LAPUA
Ilmoittaudu viimeistään pe 21.8.
osoitteessa parempiavioliitto.fi/lapua

LUENTOJEN TEEMAT
kadoksissa? – Avioliiton vaiheet ja
rakkauden tuhoojat
l Yhteys

l Puhumatta

n Hienoksi syksynaloitusperinteeksi muodostuva,
kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma voimistaa
tiiminne toimivaksi parisuhteen tärkeitä teemoja
käsittelevällä ohjelmallaan ja virikkeellisellä
vapaa-ajalla kauniissa jokimaisemissa. Lapsille
omaa hauskaa ja ikätasoista ohjelmaa. Tule kokemaan pohojalaanen rakkauselämys!

paha – Kommunikaatio ja tunteet

l Suostunko

sovintoon? – Anteeksipyytäminen
ja -antaminen
l Onnellisina

yhdessä – Puolisoiden seksi- ja
muut suhdetarpeet

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi: toimisto@parempiavioliitto.fi 050 3576 990
Kaikkiin tapahtumiimme on mahdollista hakea taloudellista avustusta.
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■ LAPUA

Teksti ja kuva I ERJA TAURA-JOKINEN

”Erilaisuutemme on rikkaus”

M

istäköhän niistä? kysyy Anna Alenius vilpittömästi,
kun pitäisi kertoa jostakin
parisuhteen kriisistä.
Yksi pahimmista oli silloin, kun
perheessä vipelsi kolme alle 3-vuotiasta.
– Aviomieheni Janne teki silloin
työtä, jossa hänen oli pakko olla poissa kotoa arkipäivisin, yötä myöten.
Uuvuin kotona ja suhteemme ajautui kriisiin. Pistin yhteiselämän edellytykseksi sen, että hän irtisanoutuu,
Anna kertoo.
– Vaikka ratkaisu oli vaikea, tein
niin. Se oli perheen ja avioliiton hyväksi tehty päätös, joka kannatti. Sen
olen jälkikäteen saanut todeta, Janne
summaa.

ovat persoonallisuuksiltaan hyvin erilaisia.
Se paljastui jo silloin, kun he ihastuivat toisiinsa.
Nuoret olivat Laukaan seurakunnan järjestämällä laskettelumatkalla Ylläksellä, jossa herkästi innostuva
Anna päätyi mustan eli luokitukseltaan haastavimman väylän laelle, jossa tajusikin, etteivät aloittelijan taidot
riitä tulemaan alas – millään mahdollisella tyylillä.
Rauhallinen Janne tuli avuksi,
neuvoksi ja turvaksi.
Sen jälkeen nuorten keskusteluista ei ollut tulla loppua. Ajantaju katosi kävellessä niin, että muu leiriväki oli aidosti huolissaan heidän katoamisestaan.

”UNOHDUIMME
JUTTELEMAAN”

YMMÄRTÄMISEN
VARMISTAMISTA

Aleniuksia on koeteltu myös sisäilmaongelmilla. Niitä on paljastunut
peräti viidessä vuokra-asunnossa. Se
on tarkoittanut sairastamisia, pakkaamisia ja muuttoja sekä yhä uudestaan saastuneiden tavaroiden, lelujen
ja tekstiilien hävittämistä – sekä rahahuolia.
Joskus parisuhteessa on kipunoinut vain siksikin, että Janne ja Anna

Nyt Aleniukset ovat olleet naimisissa
19 vuotta. Avioliitto parantuu vanhetessaan.
– Kun lapset on saatu nukkumaan,
saatamme vielä iltamyöhään uppoutua keskusteluihin niin, että on vaikeuksia malttaa lopettaa. On siis yhä
samaa vikaa kuin iltana, jolloin tutustuimme, Anna hymyilee.
Parempi avioliitto ry:n leireiltä

■ AVIOPOLIS

Slackline-taitajakin joutuu välillä hakemaan tasapainoa.

saadut työkalut ovat arjessa käytössä.
Yksi niistä on ymmärtämispalaute,
jossa kuuntelija toistaa sen, mitä kuuli toisen sanovan. Tämä varmistaa sitä, että viestien sisältö on sisäistetty
halutussa muodossa.
– Hyvä periaate on myös se, että
ristiriidat selvitetään mahdollisimman rakentavasti, saman tien, etteivät
asiat ehdi paisua ja ettei tule sanot-

zR

Anna ja Janne Alenius pitivät Lempeä
lakeudella -kurssilla luennon parisuhteen kommunikaatiotaidoista ja tunneilmaisusta. Avioliittotyön hedelmiä
nautittuaan pari kantaa mielellään
vastuuta vapaaehtoisina.

tua sellaista, mitä jälkikäteen katuu,
Aleniukset sanovat.n

AVIOPOLIS-AVIOPARIKURSSIN
monipuolinen iltaohjelma saa vuosi
vuoden jälkeen kiitosta. Lauantaiillassa on tarjolla rento paritanssitunti ja opastettu kulttuurikävely
Tuusulanjärven taiteilijayhteisön
kotien Jean ja Aino Sibeliuksen Ainolan, Juhani Ahon ja Venny Soldan-Brofeldtin Aholan sekä Eero ja
Saimi Järnefeltin Suvirannan maisemissa. Seurakuntaopiston kauniissa pihapiirissä on mahdollista
harrastaa puistopilatesta, testata
slacklinella tasapainoilua tai grillata makkaraa ja vaahtokarkkeja.

Grilliherkut maistuvat lämpimässä kesäillassa.
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Teksti MATIAS IHONEN, MINNA TUOMINEN I Kuva ERJA TAURA-JOKINEN

”Pienryhmässä koettu välittäminen oli

käänteentekevä kokemus”
M
iia ja Matias Ihonen olivat kokeneet elämässään raskaita vaiheita ennen tuloaan ensimmäiseen avioliittotapahtumaansa. Pari oli
mennyt naimisiin jo nuorena, ja avioliiton alkuvuodet olivat kuluneet opiskellen, työtä tehden ja lapsista huolehtien.
Nelilapsiselle perheelle ei ollut helppoa hankkia asuntoa ilman säästöjä, joten nuoripari päätyi rakentamaan taloa
pääosin omalla työpanoksellaan muiden
velvollisuuksiensa ohella.
Työläs elämänvaihe aiheutti hankaluuksia monilla elämänalueilla, varsinkin kun Matias joutui samaan aikaan kokemaan vaikean ajanjakson työelämässään. Nuori perheenisä ei kuitenkaan
halunnut hakea apua ulkopuolelta, koska
oli menettänyt uskonsa vieraiden ihmisten hyväntahtoisuuteen itseään kohtaan.
–Ajattelin myös, että ihmisen pitäisi
ratkaista omat ongelmansa pitkälti itse,
Matias sanoo.
YHTEISTÄ AIKAA KIIREISEN
ARJEN KESKELLE
Läheisten ystävien kokemukset avioliittotyöstä saivat kuitenkin Miian ja Matiaksen lähtemään Lapualla järjestettävään
viikonlopputapahtumaan.

Miia ja Matias Ihonen olivat viime kesänä toista kertaa Lapuan avioparikurssilla. He arvostavat Parempi avioliitto ry:n tapahtumien lempeää, sydämellistä ja kunnioittavaa ilmapiiriä.

Suositun tanssitunnin tavoitteena on kohdata puoliso rennossa
ilmapiirissä.

– Pienryhmässä koettu välittämisen ja huomioiduksi tulemisen tunne oli käänteentekevä kokemus elämässämme. Luottamus toisiin ihmisiin parani, ja samoin saimme rohkeuden käsitellä kahden kesken tärkeitä
ja vaikeitakin asioita, pari summaa.
Miia olisi mielellään lähtenyt tapahtumiin jo aikaisemminkin. Pienryhmässä tuntui kuitenkin vaikealta avata syviä tuntojaan vieraiden ihmisten kuullen, kun työntäyteinen
arki velvollisuuksineen oli pakottanut
siirtämään omat tarpeet sivuun yhä
uudestaan.
– Emme ehdi aina kertoa toisillemme edes omia kuulumisiamme,
saati sitten puhua monimutkaisemmista asioista. Tässä tilanteessa viidentoista tunnin suositus viikoittaisesta yhteisestä ajasta tuntuu kaukaiselta ihanteelta, Miia ja Matias kertovat.
Miia on nähnyt kuitenkin paljon
vaivaa järjestääkseen parille yhteistä
aikaa aina kun se on mahdollista.
– Arvostan Miiassa suuresti hänen
sitoutumistaan avioliittoon ja perheeseen, Matias kiittää. n

Ohjattu pilatestunti kokoaa suuren joukon kurssilaisia pihanurmelle.
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■ Koulutuspolku

Teksti ja kuva I MINNA TUOMINEN

Salaisuudet
etäännyttävät
puolisoita toisistaan

P

erheneuvoja, pastori Pekka
Puukko on yli kahden vuosikymmenen ajan auttanut pareja vaikeissa tilanteissa. Hänen erityisalojaan ovat lähisuhdeväkivalta
ja uusperhetyö. Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksessa työskentelevä Puukko toteaa,
että Parempi avioliitto ry:n tekemä
työ näkyy myös kirkon perheneuvonnassa.
– Teidän opettamanne vuorovaikutustaidot auttavat ja estävät pahempien tilanteiden syntymistä,
Puukko kiittää ja korostaa, että riiteleminen on yksi tapa tutustua puolisoon. Riidellessä oppii tuntemaan
toisen rajat.
SALAISUUS ETÄÄNNYTTÄÄ
Työssään Pekka Puukko kohtaa paljon ihmisiä, jotka salaavat asioita
puolisoltaan. Salaisuus voi olla toisen puolison oma tai parin yhteinen,
mutta ulkopuolisilta piilossa.
Puolisoiden omat salaisuudet
etäännyttävät paria toisistaan.
– Harva voi lokeroida yksittäistä
asiaa niin, ettei se vaikuta parisuhteeseen. Salailija joutuu varomaan kaik-

kia salaisuuteen liittyviä asioita ja
myös kehonkieltään, Puukko sanoo.
Salailusta seuraa lumipalloilmiö:
pieneltäkin vaikuttanut asia kerää
massaa ja vie lopulta valtavan tilan
suhteesta. Parin välit viilenevät.
Salailun päättämiseen esimerkiksi uskottomuustapauksissa kokenut
perheneuvoja antaa kriisiviestijän
ohjeen: Kerro koko totuus heti! Vähitellen kertomista Puukko kuvaa koiran hännän leikkaamiseksi nikama
kerrallaan. Se ei ole yhtään kivuttomampaa kuin hännän typistäminen
kertaiskulla.
– Aina suhde ei kaadu pettämiseen vaan siihen liittyvään valehteluun, hän toteaa ja lisää, että pettäminen on nopein tapa tuhota parisuhteen tunnesuhde.
RIIPPUVUUDET JA
LÄHISUHDEVÄKIVALTA
VAATIVAT AMMATTIAPUA
Riippuvuuksista puhuttaessa Puukko korostaa, että riippuvuus on aina
yksilön ongelma, johon hänen on haettava apua. Jos asia tulee ilmi pienryhmässä tai tukiparia tavatessa, ryhmänvetäjä tai tukipari voi auttaa te-

kemään näkyväksi sen, miten asia
vaikuttaa parisuhteeseen. Aina ei ole
kyseessä varsinainen riippuvuus: esimerkiksi sosiaalisen median tai pornon kohdalla perheneuvoja Puukko
käyttää myös termiä häiritsevä käyttö. Jos asia aiheuttaa salailua tai ongelmia puolisoiden välillä, sitä kannattaa käsitellä.
– Jos riippuvuus on vakavaa, se
viestii yleensä siitä että kohtuukäyttö ei ole mahdollista, Puukko linjaa.
Lähisuhdeväkivallasta pitää Puukon mukaan kysyä suoraan, mutta
kysyminen ei saa vaarantaa väkivallan kokijan turvallisuutta. Vapaaehtoinen auttaja ohjaa parin ammattiavun piiriin. Väkivalta pitää saada
loppumaan, sillä se vaarantaa perheenjäsenten turvallisuuden monella tapaa.
Vapaaehtoisetkin kuulevat työssään parien välisiä vaikeita asioita.
Vaikeiden asioiden kuuleminen laukaisee Puukon mukaan kieltämistä ja
tukeutumista omiin arvoihin.
– Alamme tarjota niitä asioita,
joihin itse uskomme emmekä kykene näkemään edessämme olevien ihmisten todellisuutta. Esimerkiksi lä-

hisuhdeväkivaltatapauksessa neuvo
pysyä yhdessä saattaa olla hengenvaarallinen. Pyrin aina toimimaan
niin, että lisään asiakkaan turvallisuutta.
Vaikeiden asioiden kuuleminen
saa aikaan myös tarvetta ryhtyä toimimaan.
– Helposti sitä unohtaa, että olemme auttamassa paria toimimaan
oman elämänsä parantamiseksi. Auttajan roolissa emme voi mennä perheen kotiin rauhoittamaan ihmisiä,
Puukko tähdentää. n
Pekka Puukko puhuu Ryhmänohjaajien ja tukiparien teemakoulutuksessa Peurungan kylpylässä 25.–26.4.2020 salailusta parisuhteessa sekä auttamisesta omien voimavarojen
mukaan. Koulutus on tarkoitettu Parempi avioliitto ry:n ryhmänohjaajille ja ryhmänohjaajiksi aikoville sekä tukipareille ja
tukipareiksi aikoville.
Ilmoittaudu viimeistään
17.4.2020: parempiavioliitto.fi/
tapahtumat/peurunka/
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Teksti I KIRSI PAULIN

Seksiriippuvaisen puoliso kärsii
häpeästä ja yksinäisyydestä
Tampereen NNKY:n Salvia-hanke on Parempi avioliitto ry:n Tukiparihankkeen virallinen yhteistyökumppani. STEA-rahoitteinen hanke on
perustettu tukemaan läheisiä, tuomaan ilmi seksiriippuvuutta ilmiönä
ja sen vaikutuksia puolisoon ja perheeseen. Hankevastaava, seksuaaliterapeutti Kirsi Paulin kirjoittaa seksiriippuvuuden vaikutuksista.

S

eksikäyttäytyminen
on ongelmallista silloin, kun se on muuttunut pakonomaiseksi, sitä
ei enää pysty hallitsemaan
(kuten lopettamaan tai vähentämään) ja siitä on henkilölle vakavia haittoja elämän eri osa-alueilla. Pakonomainen seksikäyttäytyminen voi liittyä mihin tahansa
seksitoimintaan. Yleisimmät
taitavat olla porno ja masturbointi, sarjapettämiset ja
maksullisten seksipalvelujen
käyttö. Pahimmillaan seksiriippuvuus etenee rikosten asteelle, jolloin henkilö
löytää itsensä esim. tirkistelemästä muita tai ahdistelemasta alaikäisiä. Haitat
ihmissuhteille, taloudelle,
työlle, harrastuksille ja tunne-elämälle ovat moninaiset. Riippuvainen elää addiktiokuplansa sisällä omassa itsekeskeisessä fantasiamaailmassaan.
PUOLISO HAAVOITTUU
SYVÄSTI
Mistä tahansa riippuvuu-

■ Tukiparityö

desta kärsivän ihmisen
kumppanin osa on vaikea.
Seksiriippuvuus eroaa muista riippuvuuksista siinä, että haavoittuminen osuu naiseuden tai miehuuden ytimeen. Kun pettäminen ja
sen suojaksi suusta päästetyt
valheet paljastuvat, parisuhteesta katoaa luottamus ja
turvallisuuden tunne. Koko
elämä menee säpäleiksi ja
vaikutukset ovat laaja-alaiset. Tutkimusten mukaan
noin 70 prosenttia puolisoista saa traumanjälkeisen
stressihäiriön (PTSD).
PAHINTA ON YKSIN
JÄÄMINEN
Pettämistrauma aiheuttaa
yleensä myös eksistentiaalisen kriisin, jolloin luottamus Jumalaan ja elämään
häviää. Seksiaddiktin puoliso saattaa saada stressistä
fyysisiä oireita, kuten unihäiriöt, keskittymiskyvyn
puute ja muistihäiriöt. Toimintakyky työelämässä ja
arkielämässä laskee. Ilo katoaa pitkiksi ajoiksi: Ahdis-

tus, masennus ja jopa kuoleman ajatukset tunkeutuvat
päähän.
Kaikkein pahinta puolison tilanteessa on se, että he jäävät kipunsa kanssa
kovin yksin. Kaikki asiakkaani sanovat, ettei tällaista
asiaa pysty kertomaan juuri
kenellekään. Häpeä sekä halu suojella puolisoa, perhettä ja itseä estää puhumasta.
Kun seksiaddiktin puolisolla ei ole ketään, jolle purkaa
sydäntään, hän ottaa usein
selviytymiskeinokseen pään
laittamisen pensaaseen ja
kulissien ylläpidon.
Perhe-elämää tuhoava seksiriippuvuus ei kuitenkaan häviä tällä tyylillä.
Riippuvaisen pitää ymmärtää ongelmansa ja haluta
hakea siihen apua. Vertaisryhmiä on olemassa sekä
addikteille että puolisoille,
myös ammattiapu on paikallaan.
Parisuhteenkin eheytyminen on mahdollista, mutta se vaatii aikaa, panostusta ja vahvaa motivaatiota. n

Tietoa seksiriippuvuudesta ja
tukea läheisille valtakunnallisesti.
• Yksilötuki puhelimella, sähköpostilla,
chatissa, henkilökohtaisilla tapaamisilla
• Vertaisryhmät Tampereella ja Helsingissä
• Koulutusta ja konsultaatiota
STEA ja Suomen NNKY-liitto tukevat Salvia-hanketta.

puh. 044 088 8252
kirsi.paulin@tnnky.fi

www.tnnky.fi/salvia

StratiSampler

TM

EASY, CONTINUOUS AND REPRESENTATIVE BLAST HOLE SAMPLING
RELIABLE SAMPLING CUTS YOUR MINE’S OPERATING EXPENSES
ROCK STRATIGRAPHY PREVAILS IN THE SAMPLE
ADJUSTABLE SAMPLE VOLUME
NO IMPACT ON PRODUCTION DRILLING
TREL OY
erimek@kolumbus.fi
Erik Lindfors +358 5056 21 847
Timo Ridaskoski +358 4077 43 957

STRATISAMPLE DRILL CORE

Teksti I ELINA HOLAPPA ja TANJA KALLIO

Miten ottaa vaikeat asiat puheeksi – Uusi opas tukipareille ilmestyy
Sosped säätiö teki keväällä 2018
Parempi avioliitto ry:lle tutkimuksen tukiparitoiminnan vaikuttavuudesta.Tutkimuksessa
selvisi, että tukiparitoimintaan
hakeudutaan useimmiten tilanteessa, jossa parisuhde on ajautunut kriisiin. Parempi avioliitto ry:n tukiparikoordinaattorit
Elina Holappa ja Tanja Kallio

päättivät jatkaa yhteistyötä Sosped säätiön kanssa muun muassa luomalla uutta koulutusmateriaalia, joka voisi auttaa tukipareja kriisiparien kohtaamisessa
sekä vaikeiden asioiden sanoittamisessa.
Kaikesta kannattaa puhua –
opas tukipareille vaikeiden asioiden puheeksiottamisesta -teok-

sen on tuottanut Sosped säätiö
haastattelemalla omia ja eri tahojen ammattilaisia. Opas ilmestyy helmikuussa 2020. Koulutusmateriaalin tarkoituksena on
vahvistaa tukiparien osaamista
vaikeiden asioiden käsittelyssä.
Oppaan aihealueita ovat mielenterveysongelmat, seksuaalisuus,
väkivalta, talousongelmat sekä

ongelmallinen raha- ja digipelaaminen. Painettua opasta voi
tiedustella tukiparikoordinaattoreilta: etunimi.sukunimi@parempiavioliitto.fi
Opas auttaa valmistautumaan
vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen. Avoin ongelmasta puhuminen auttaa ongelmaan havahtumisessa. Joskus ihmiset ei-

vät itse näe omaa tilannettaan,
kuten ongelmallista käytöstä.
Ongelmasta puhuminen mahdollistaa siitä eroon pääsemisen
ja on edellytys muutokselle. Jo
ongelmasta puhuminen helpottaa usein oloa. Puhuminen auttaa ongelman prosessoinnissa sekä keinojen ja ratkaisujen löytämisessä. n
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TULE PUOLISOSI TAI
PERHEESI KANSSA
UNELMALOMALLE
POHJOISIMPAAN LAPPIIN

NUORGAMIIN
Meiltä laadukkaat MAJOITUKSET
ja AKTIVITEETIT
Lisätietoja
Tomi Vartiainen
+358 440 1597 77
nights.northernlights@gmail.com
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Isän Sydän
s

-KOULUVIIKOT JA - PAHTUMAT

Ajattelin, että sinä sanot minua isäksi etkä koskaan käänny minusta pois. Jer. 3:19

www.nightsofnorthernlights.com

• FATHERHEART MINISTRIES ISÄN SYDÄN A-KOULUVIIKOT (SEURAAVA 23.-29.2.)
• AVOIMET ISÄN SYDÄN -KONFERENSSIT JA TAPAHTUMAT MIEHILLE JA NAISILLE
• F.H.M. ISÄN SYDÄN A-KOULUVIIKON PERUSTALLE RAKENTUVAT TAPAHTUMAT:
AVIOPARI VIIKONLOPUT, ELÄMÄ JA KASVU ISÄN RAKKAUDESSA JNE.

• SEURAA TAPAHTUMIA JA LUE BLOGI-KIRJOITUKSIA NETTISIVULTA!

Taivaallinen Isä antaa
mielellään
valtakuntansa pienille
lapsille.

USKO TAI ÄLÄ,
SINUA
TARVITAAN

Opiskele meillä
ihmisläheiseen
ammattiin

Ammatilliset perustutkinnot yhteishaussa
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Lastenohjaaja | Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja | valittavana on useita osaamisalavaihtoehtoja, lue lisää kotisivuiltamme

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Toimitilahuoltaja | Kodinhuoltaja

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
Kokki

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
Kampaaja | Parturi

Lue lisää yhteishaussa olevista koulutuksistamme:
seurakuntaopisto.fi/yhteishaku

Kenelle Jumalan valtakunta
kuuluu? Kuka on siellä
suurin? Seurakunnissa
kiinnitetään aivan aiheellisesti
tähän huomiota. Jos vastasit
kysymyksiin: ”Valtakunta
kuuluu pienille lapsille”,
olet oikeassa.
Barry Adams kertoo, kuinka
hänet vuosikausia kestäneestä Isän rakkaus vapautti
suorituskeskeisestä
kristillisyydestä. Nyt hän
nauttii
täydestä elämästä rakastettuna yksinkertaisesta,
pienenä poikana, jolla
on suuri Isä.
Barry on ymmärtänyt,
että todella suuria ovat
ne,
jotka ovat valmiita muuttumaan
jälleen pieniksi lapsiksi.
Vasta annettuaan itselleen
luvan ”kasvaa pieneksi”
alkoi ymmärtää, kuinka
hän
suuri hänen Isänsä valtakunta
todella on.

TREVOR GALPIN
PAAVALIN TARINA
19€

Barryn kirja on syntynyt
suoraan hänen sydämestään.
Koska tunnen hänet hyvin,
voin sanoa, ettei kirjassa
ole mitään
teeskentelyä — juuri tällä
tavalla Barry elää. Lukiessasi
sydämen silmät avoimina
kirjaa
sinäkin voit alkaa nähdä
valtakunnan salaisuuksia,
Jumalan
joita Barryn oma elämäntarina
tuo esiin.
Mark Gyde, Isä sinulle
-kirjan kirjoittaja

ISB N 978-952-475-000-0
Lk 00.0

Tilaa verkkokaupastamme:
*9789524750000*
www.holvi.com/shop/FATHERHEARTFINLAND
Father Heart

COMMUNICATIONS

BARRY ADAMS

ISÄN RAKKAUSKIRJEEN
KIRJOITTAJA

Tutustumistarjous!
Uusi ulkoasu
– sama Sanoma.
Sytyttävää, rakentavaa
ja rohkaisevaa sisältöä
joka viikko: tutustu
kuukausi ilmaiseksi ilman
sitoumuksia, tai tilaa heti
perään vuoden lehdet
hintaan 59 € (norm. 109 €).
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Tilaus jatkuu ensimmäisen
vuoden jälkeen kestotilauksena
hintaan 109 €.

Iida Hov

i rakensi

keho

saavutta
staan pan
a asettam
ssaria kius
ansa kork
asenteel
aajiaan
ean mor
laan. Tult
vastaan
aalin rim
ja koetti
uaan voim
kutsun.
an autt
iensa lopp
avaisella
uun, hän
kuuli Jees
uksen

Miten elä
ä
kivun kan
ssa

?

Jeesus
antaa voim
aa elää
särkyjen
ja kolot
usten kans
s. 6 »

Paremma
n aviolii
rakenn
ton
uspalik
at

Hanna
Ranssi-M
atikaiselle
on tode
ksi elett
avioliitto
y unelma
s. 12 »
ja työtä
.

1+12 kk
59 €
kestona
sa.

sto)

(Norm. 109 € ke

TILAA NÄIN:

www.seurakuntaopisto.f i

VALTAKUNTA
KUULUU
LAPSILLE

BARRY ADAMS
VALTAKUNTA KUULUU LAPSILLE
19€
Vuonna 1998 mies nimeltä
Jack Winter antoi Barry
Adamsille halauksen. Se
muutti hänen elämänsä.
Saatuaan ilmestyksen
Jumalan isänrakkaudesta
Barry kirjoitti "Isän rakkauskirjeen"
erään
saarnansa havainnollistam
tullut internet-ilmiö, joka iseksi. Siitä on
on
miljoonia ihmisiä ympäri koskettanut
maailman.

Koulutuksiin on myös jatkuva haku:
seurakuntaopisto.fi/jatkuvahaku

Järvenpää • Pieksämäki • Lapua • Ruokolahti
• Uusikaarlepyy • Helsinki

VALTAKUNTA KUULUU
LAPSILLE • Barry Adams

Fatherheart Finland Isän Sydän Suomi
W W W. F H F I N L A N D . F I

Klikkaa verkkosivuillemme: uusitie.com/tilauspalvelu
Soita: 044 4477 827
Tilaa sähköpostitse: tilauspalvelu@uusitie.com
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Etiopian
ja Venä
jän luter
kirkoille
ilaisille
Raamattu
s. 16 »
on aukt
oriteetti.
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Avec

- ja kalusto kulkee
Raskaan kaluston varaosat ja
tarvikkeet laajasta valikoimasta
kaikkialle Suomessa

Paremman avioliiton
perhelehti
JULKAISIJA
Parempi avioliitto ry

www.tavo.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Hanna Ranssi-Matikainen
p. 050 4621 543
Järvenpääntie 640,
04400 Järvenpää
TOIMITUSSIHTEERI
Minna Tuominen
p. 050 3576 990
AVUSTAJAT
Erja Taura-Jokinen,
Jani Laukkanen,
Miika Hyvärinen,
Martta Hillukkala,
Olli Orkoneva, Matias Ihonen,
Kirsi Paulin, Riku Kankaro
SARJAKUVA
Heikki Ranssi
ja Jarkko Vehniäinen

YLIVOIMAISESTI
PARAS VAPAUS

Palvelevan tilitoimiston kanssa
taloushallinnon digiloikka
kannattaa.

Vapaaksi siitä, mikä orjuuttaa

DANIELLE STRICKLAND

Jokainen ihminen on luotu
elämään vapaana. Silti monella
on elämässään asioita, jotka
orjuuttavat.
Hinta 25 €

www.cimsonyrityspalvelut.fi

Kysy kauppiaaltasi
tai nettikirjakauppa.com

TAITTO
Kuvitella / Anne Tervahauta
PAINO
I-Print 2020
Painos 20 000 kpl
Y-2565576-7
www.parempiavioliitto.fi
toimisto@parempiavioliitto.fi
PANKKI
SWIFT/BIC, NDEAFIHH
IBAN FI39 1237
3000 1354 07
27. vuosikerta.
Ilmestyy kaksi kertaa
vuodessa.

NAISTEN JA MIESTEN VIIKONLOPUT
Järjestämme naisille ja miehille omia viikonloppuja, jotka on tarkoitettu kaikissa elämäntilanteissa
oleville ihmisille. Tervetuloa mukaan virkistymään! Lisätiedot tapahtumista: parempiavioliitto.fi

Kevät 2020
13.–15.3. Miestenpäivät
Seurakuntaopisto,
Pieksämäki
4.–5.4. Naisten viikonloppu
Seurakuntaopisto, Lapua
20.–23.5. Miesten perusleiri
Padasjoki

Syksy 2020
4.–6.9.
Miesseminaari
Karkun evankelinen opisto
2.–4.10.
Miesseminaari
Kainuun opisto, Paltamo
24.–25.10. Naisten viikonloppu
Seurakuntaopisto,
Järvenpää

Parempi avioliitto ry
Järvenpääntie 640
04400 Järvenpää.

Sarjakuva I JARKKO VEHNIÄINEN ja HEIKKI RANSSI

TERVETULOA SYKSYN TAPAHTUMIIN!
3.–4.10.
30.10.–1.11.
31.10.–1.11.
13.–15.11.

Syysseminaari
Avioparikurssi
Avioparikurssi
Tunnekeskeinen
parisuhdekurssi

Seurakuntaopisto, Järvenpää
Kalajoen kristillinen opisto
Seurakuntaopisto, Ruokolahti
Seurakuntaopisto, Järvenpää

Lahjoita nyt!
Lahjasi käytetään avioliittotyöhön
ja vähävaraisten perheiden leiriavustuksiin.
KANNATUSTILILLE:

IBAN FI17 1237 3000 1354 15
Muista käyttää viitettä: 5555
MOBILEPAY-SOVELLUKSELLA:
Asenna sovellus ja näppäile numero

88258
Kaikki tapahtumat osoitteessa parempiavioliitto.fi
Annamme mielellämme lisätietoa: toimisto@parempiavioliitto.fi 050 3576 990

Rahankeräyslupa Manner-Suomi RA/2018/156 voimassa 19.2.2018–18.2.2020.
RA/2020/75 voimassa 19.2.2020–18.2.2022.

