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Uusia innovaatioita 
parisuhteen parhaaksi

Parempi avioliitto ry:n 
tavoite on laajentaa  
parisuhdepalveluita  
digitaalisesti niin, että 
entistä useampi perhe 
löytäisi avun arkeensa. 
Tänä vuonna tavoite on 
lähempänä kuin kos-
kaan. Uusien verkko- 
tapahtumien sekä pari-
suhderyhmien perusta-
misen helpottamiseksi 
tuotettu Paristo-materi-
aali tuovat avun suoraan 
kotisohvalle. 

Jo vuosikymmenten ajan 
yhdistyksen sateenvarjon 
alla on toiminut perhepii-

rejä eri puolilla Suomea. Ver-
taistukea on kaivattu tapahtu-
mien välille. Omatoimisesti koo-
tut pienryhmät ovat piristäneet 
ja antaneet eväitä arkeen. Ne 
ovat myös muistuttaneet tapah-
tumissa tehdyistä oivalluksista. 

Pääkirjoitus
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STEA-rahoitteisen digihankkeen 
myötä luodun Paristo-materiaa-
lin tavoite on madaltaa kynnys-
tä pienryhmätoiminnan järjes-
tämiseen. Digitaalisella alustal-
la jaet tavan video-, luento- ja 
tehtäväaineiston avulla yhdis-
tys toivoo toiminnan laajenevan. 
Haaveena on, että mahdolli-
simman moni innostuu perus-
tamaan Paristo-ryhmän omalle 
paikkakunnalleen.

Materiaalia on luotu 30:n ko-
koontumiskerran tarpeisiin. Käsi-
teltävät aiheet on koottu avioliit-
totyön perusaiheista, viikonlop-
putapahtumissa esillä olleista 
teemoista sekä aivan uusista ai-
heista. Ajankohtaisia toiveaihei-
ta ovat muun muassa sähköisen 
median tuomat ajankäyttöhaas-
teet sekä taloudelliseen vastuu-
seen ja rahankäyttöön liittyvät 
teemat. Lue lisää uudesta palve-
lusta sivulta 4 alkaen.

Mutta on tarjolla runsaasti muu-
takin hyvää: kesä täynnä tunnet-
ta ja toimintaa! Voit osallistua 
verkkotapahtumiin vaikka laitu-
rin nokasta. Elo-syyskuun tait-
teessa tavataan toivottavasti jo 
ihan kasvokkain Lapualla. Pysy 
kuulolla ja ilmoittaudu mukaan!

Q�Lähemmäs – puolison mieltä ja ihoa  
Parisuhdekurssi verkossa 12.–13.6.2021
Tervetuloa huimalle seikkailulle: vietä vii-
konloppu läheisyyden ja seksuaalisuu-
den teemojen äärellä. 

Q�Muutokseen – ratkaisukeskeisesti  
Parisuhdekurssi verkossa 3.–4.7.2021
Tällä kurssilla parisuhdetta hiertäviä  
teemoja lähestytään ratkaisukeskeisellä 
otteella. Tarkastelussa puolisoiden väli-
nen valtataistelu, repivien riitojen raken-
tava ratkaiseminen sekä tunneilmaisu. 

Q�Syvemmälle – parisuhteen perustuksiin 
Parisuhdekurssi verkossa 30.7.–1.8.2021
Kolmipäiväisessä verkkotapahtumassa pureudutaan parisuh-
teen peruskysymyksiin. Käsiteltäviä aiheita ovat puolisoiden  
välinen vuorovaikutus, tunneilmaisun työkalut, parisuhteen pe-
rustarpeet, sitoutuminen, seksuaalisuus ja anteeksiantaminen. 

Q�Lempeä lakeudella -avioparikurssi 
27.–29.8.2021
Kesän ainoassa livetapahtumassa keskitytään oman parisuh-
teen hoitamiseen vertaisluentojen ja pienryhmäkeskustelujen 
avulla. Viikonvaihteen aikana ehditään myös rentoutua meloen 
tai paikallisiin nähtävyyksiin tutustuen. 

HANNA RANSSI-MATIKAINEN
toiminnanjohtaja
hanna.ranssi-matikainen@
ŝ°ŲäĴŝě°ƲěńīěěƊƊńŢÿ

Sydämellisesti tervetuloa!
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Paristo-ryhmä

on parisuhteen latauspiste

Parempi avioliitto ry sai vuonna 2020 STEA:lta rahoituksen kolmivuotiselle 
digihankkeelle. Tavoitteena on laajentaa avioliittotyötä digitaalisten materi-

aalien avulla. Ensimmäisen vuoden tavoitteet saavutettiin kirkkaasti: Paristo-
pienryhmämateriaalit valmistuivat vertaisryhmien käyttöön.

Jo vuosikymmenten ajan 
Parempi avioliitto ry:n suo-
jissa on toiminut perhepii-

rejä. Arjessa mukana kulkevat 
vertaisryhmät ovat piristäneet ja 
auttaneet jaksamaan vaikeinakin 
aikoina. Kokoontumisia on pidet-
ty niin olohuoneissa, seurakun-
tasaleissa kuin taloyhtiön kerho-
huoneissa.

Jokainen ryhmä on muokan-
nut kokoontumisten puitteet 
omannäköisiksi. On sovittu kah-
vittelukäytännöistä ja järjestet-
ty lastenhoitokuviot niin, että ai-
kuiset pääsevät keskustelemaan 
parisuhdeasioista.

Moni pari on kertonut kai-
paavansa vertaistukea Parempi 
avioliitto ry:n innostavien tapah-
tumien välillä. Omalla paikka-
kunnalla toimiva ryhmä auttai-
si pitämään hyvää virettä yllä ja 
muistuttaisi tapahtumissa synty-
neistä oivalluksista. 

Nyt luodun Paristo-materiaa-
lin myötä ryhmien palveleminen 
onnistuu aiempaa sujuvammin. 

Verkossa jaettavan video-, luen-
to- ja tehtäväaineiston avulla yh-
distys toivoo pienryhmien mää-
rän kasvavan ja toiminnan leviä-
vän huomattavasti entistä laa-
jemmalle. Innostusta ryhmien 
perustamiseen on löytynyt jopa 
Suomen rajojen ulkopuolelta. 

Materiaalia kolmeksi 
vuodeksi

Paristo-materiaali tarjoaa val-
miin aineiston 30:tä kokoontu-
miskertaa varten. Kymmeneen 
ensimmäiseen kokoontumisker-
taan kuuluu opetusaihetta elä-
vöittävä video, jossa vapaaehtoi-
sina työssä mukana olevat parit 
kertovat suhteestaan käsiteltä-
vään teemaan liittyen. Video-
kuvaukset on toteutettu parien 
kodeissa ja niiden lähiympäris-
tössä.

Käsiteltävät aiheet on koottu 
avioliittotyön perusaiheista, vii-
konlopputapahtumissa esillä ol-
leista teemoista sekä aivan uu-

sista aihealueista. Ajankohtaisia 
toiveaiheita ovat muun muassa 
sähköisen median tuomat ajan-
käyttöhaasteet sekä taloudelli-
seen vastuuseen ja rahankäyt-
töön liittyvät teemat. Tehtävä-
aineistot pohjustavat parien väli-
siä keskusteluja. Kysymyksiä on 
laadittu sen verran runsaasti, et-
tä jokainen pari löytää varmas-
ti omaa tilannetta eniten puhut-
tavat asiat. 

Jos pienryhmä kokoontuu 
kerran kuussa kesäkautta lu-
kuun ottamatta, materiaalia riit-
tää kolmen vuoden tarpeisiin. 
Jokaisella kerralla yksi ryhmän 
pareista alustaa aiheesta val-
miin PowerPoint -esityksen poh-
jalta. Esityksestä voi valita käyt-
töön ne osat, jotka tuntuvat omi-
en kokemusten perusteella tär-
keiltä. 

Nimikilpailun hedelmä 

Pienryhmämateriaalille etsittiin 
uutta nimeä nimikilpailulla Fa-

Teksti: MARIA IHONEN, SUVI SOLANTO
ja MINNA TUOMINEN  O��Kuva: JOEL KALLIO
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cebookissa joulukuussa. Sonja 
Saukkosen ehdottama Paristo-
nimi herätti tiimissä heti ihastus-
ta. Nimikilpailun voittaja sai pal-
kinnoksi ehdotuksestaan verk-
koparisuhdekurssin.

– Paristo on keino ladata vir-
taa. Nimessä on kaksoismerki-
tys vähän samaan tapaan kuin 
nimistö koostuu nimistä ja paris-
to pareista, digihankkeen sisäl-
löntuottaja Maria Ihonen sum-
maa. 

Parisuhde on elämän tär-
kein ihmissuhde. Paristo-ryhmä 
mahdollistaa säännöllisen tu-
kirakenteen oman parisuhteen 
hoitamiseksi matalalla kynnyk-
sellä. Toimintaan osallistumi-
nen perustuu vertaisuuteen ja 
on maksutonta. Säännölliset ko-
koontumiset tuovat parisuh-
teen hoitamisen tavaksi. Tapaa-
misia osataan odottaa, kun ne 
on merkitty kalenteriin hyvissä 
ajoin. Q

PERUSTA PARISTO-RYHMÄ 
PAIKKAKUNNALLESI

Ihanteellinen Paristo-
ryhmän koko on ohjaajapa-
ri plus kolme osallistujapa-
ria. Muiden kuin ohjaajapa-
rin ei tarvitse olla osallistu-
nut Parempi avioliitto ry:n 
kursseille. 

– Mukaan tarvitset vain 
kiinnostuksen olla mukana 
lisäämässä parisuhteen hy-
vinvointia ja halua sitoutua 
innostavaan toimintaan. Jos 
olet kiinnostunut Paristo-
ryhmistä, kysy ihmeessä li-
sätietoa minulta joko puheli-
mitse tai laita viesti osoittee-
seen suvi.solanto@parem-
TMEZMSPMMXXS�ǰ�� HMKMLEROOIIR�
työntekijä Suvi Solanto vink-
kaa.

Paristo-ryhmä on 
mahdollisuus virkistyä 
vertaistuesta ja hoitaa 
parisuhdetta omalla 
kotipaikkakunnalla.

Paristo-ryhmiä varten luo-
dun digitaalisen mate-

riaalin tavoite on madaltaa 
kynnystä pienryhmätoimin-
nan järjestämiseen. Eten-
kin ruuhkavuosia elävät pa-
rit ovat kokeneet materiaa-
lin luomisen itse haastavana 
täyteen pakatun arjen kes-
kellä. Paristo-ryhmämateri-
aali tarjoaa valmiin paketin, 
jota saa maustaa omilla koke-
muksilla ja elämäntarinalla. 

– Toivomme, että mahdol-
lisimman moni löytää aineis-
tot ja innostuu perustamaan 
Paristo-ryhmän omalle paik-
kakunnalleen, toiminnanjoh-
taja Hanna Ranssi-Matikai-
nen sanoo.
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– Leskiset sanoivat toisen kerran tahdon

”Teidät on tuomittu avioeroon”, julisti Tanja ja Timo Leskiselle Liperiin kahteen 
eri osoitteeseen tullut kirje vuonna 2016. Pitkä liitto oli tullut päätökseensä. 

Kirjeen sanat tuntuivat hurjilta.

Teksti MINNA TUOMINEN  O��Kuva JOEL KALLIO

Koko aikuisikänsä yhdessä 
olleet Tanja ja Timo pää-
tyivät eroon hiljalleen, 

yhden asian johtaessa toiseen. 
Parin lapsista nuorinkin oli ehti-
nyt jo täysi-ikäisyyden kynnyk-
selle. Timo teki pitkiä työpäiviä 
ja Tanja hoiti asioita yksin. 

– Ongelmista ei keskustel-
tu eikä meillä riittänyt jaksamis-
ta kuunnella toista, Timo muis-
telee. 

Tanja ja Timo kertovat me-
nettäneensä kyvyn ottaa tois-

tensa ajatukset huomioon. Kes-
kusteluyritykset ajautuivat väit-
telyiksi, joissa pari kilpaili viimei-
sestä sanasta. Sekä Timo että 
Tanja tekivät omia tulkintojaan 
toisen sanomisista. Tyytymät-
tömyys valtasi alaa. Timo oletti 
asioiden olevan silti kunnossa.

Eropäätös tuli yllätyksenä 

Erimielisyyksistä ja kohtaamat-
tomuudesta huolimatta Tanjan 
lopullinen eropäätös ja yhtei-

sestä kodista pois muuttaminen 
tulivat Timolle shokkina: ”Siis 
mitä tapahtuu?”

Tanja muutti tyttären kans-
sa ja kertoo tämän olleen arjes-
sa kiinni pitävä tekijä. Tunteet 
myrskysivät.

– Olin tosi vihainen Timolle ja 
elämälle ja kävin kaikki tunteet 
läpi. Kristillinen kasvatus painoi 
vaakakuppia siihen suuntaan, 
että olen epäonnistunut aviolii-
tossa. Olin myös peloissani uu-
den tilanteen edessä ja pohdin, 

Elämää 

omin 

ehdoin 

ja eväin
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– Leskiset sanoivat toisen kerran tahdon

miten selviän. Raskas ero opetti 
Tanjalle paljon.

– Olin aina oppinut laitta-
maan toiset etusijalle. Aloin 
pohtia, missä minun rajani kul-
kevat ja mitä minä haluan. Opin 
itsekunnioitusta. Tajusin, että 
ensin on rakastettava ja kunni-
oitettava itseään, että voi tehdä 
toiselle saman, Tanja toteaa. 

Omalla tahollaan Timo poh-
ti asioita ja mietti, miltä selvittä-
mättömät solmut ovat Tanjasta 
tuntuneet. Hän havahtui katso-
maan asioita myös toisesta nä-
kökulmasta.

– Ajattelin, että jos jos-
kus olen parisuhteessa, osaan 
kääntää laivan ajoissa oikeaan 
suuntaan, Timo kertoo.

”Se alkaa nyt!”

Lähes kolmen vuoden erossa 
olemisen jälkeen jokin muut-
tui. Eron jälkeen vuorovaikutus 
oli ollut kireää ja rajoittunut pa-
kollisiin asioihin. Tanja ja Timo 
alkoivat olla enemmän tekemi-
sissä keskenään: Tanja tarvitsi 
Timon apua autoremontissa ja 
yhteydenotot lisääntyivät. Timo 
kertoo tilanteen liukuneen sii-
hen, että pari päätti yrittää uu-
destaan.

Molemmilla on mielessä 
tarkka kellonaika maaliskuise-
na sunnuntai-iltapäivänä, jolloin 
Tanja kylpyhuoneessa mattoa 
pestessään uteli Timolta, mitä 
vastaa tuttaville, jotka kysyivät 
seurustelusta. 

– Sano niille, että se alkaa 
nyt, Timo yllätti.

Kaikella on tarkoituksensa

Uudelleen seurustelun aloitet-
tuaan Tanja ja Timo suuntasi-

vat ensimmäistä kertaa Lapuan 
avioparikurssille.
– Kyllä se rohkaisi, kun kuuli mi-
ten toisetkin ovat kompuroineet 
ja kuitenkin selvinneet hyvinkin 
haastavista tilanteista omissa 
parisuhteissaan, Timo kiittää. 

Tanjalle luennot ja ryhmät 
antoivat paljon ajattelemisen ai-
hetta.

– Kuuntelemisen lisäksi tark-
kailen ihmisiä ja heidän toimin-
taansa. Itseilmaisun kehä toimii 
meillä. 

Itseilmaisun kehästä, Leskis-

ten sanoin ”apilakuvasta” on ol-
lut apua myös vahingollisten 
tulkintojen vähentämisessä. Ti-
mo on oppinut välttämään suo-
raviivaisia johtopäätöksiä Tanjan 
sanomisista.

– Mie sanon vaikka, että sa-
nohan uuestaan, en ihan ym-
märtänyt, Timo selittää.

Leskiset sanoivat toisen ker-
ran tahdon karkauspäivänä 
vuonna 2020. Vihkimässä oli sa-
ma pappi kuin ensimmäisellä-
kin kerralla. Toisessa avioliitossa 
pari tekee asioita eri tavoin kuin 
ensimmäisessä.

– Kaikilla asioilla ja tapahtu-
milla on tarkoituksensa, ilman 
niitä en olisi tässä. Elämme roh-
keammin omannäköistä elämää 
omin ehdoin ja eväin. Toisten 
mielipiteet eivät enää horjuta 
niin paljon, Tanja summaa.

Avainsanana anteeksianto

 Leskiset ovat kokeneet anteek-
si antamisen oleellisena osana 
suhteensa uudelleenrakenta-
mista. 

– On ensiarvoista antaa it-
selleen anteeksi tekemänsä vir-
heet ja vääryydet. Olla itsensä 
paras ystävä, tuki ja turva. Toi-
selle ja toisille anteeksiannon 
voi oppia. Erityisen tärkeää on 
myötätuntoisuus itseä ja toista 
kohtaan. Anteeksiantaminen va-
pauttaa energiaa ja lisää onnel-
lisuutta, Tanja vakuuttaa.

Timolle suhteen moninaiset 
vaiheet ovat opettaneet rinnalla 
kulkemista.

– Osaan nyt olla toisen vie-
rellä niin hyvinä kuin huonoina 
päivinä. Niin sanotusti myötä- ja 
vastamäessä, enkä katoa välil-
lä rinnalta pois, hän sanoo hy-
myillen. Q

”Erityisen  

tärkeää on myötä-

tuntoisuus itseä ja 

toista kohtaan. 



8   Avec 1/2021

Seksuaalisuus on luonnollinen osa perusolemustamme.  
Miten auttaa pareja puhumaan seksistä? 

– Tästä asiasta saa ja voi puhua kuten muistakin kehon toiminnoista, 
rohkaisee lähes valmis seksuaalineuvoja Sanna Hänninen.

Koulutuspolku

Tukiparikoulutuksesta

merimerkkejä keskusteluun

Teksti MINNA TUOMINEN ja ELINA HOLAPPA   
O��Kuva SANNA HÄNNINEN

8   Avec 1/2021
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P
arempi avioliitto ry:n tukiparit 
saivat koulutusta seksuaali-
suuden puheeksi ottamiseen 
tammikuussa etäyhteyksin. 
Espanjan Aurinkorannikolta 

käsin osallistunut kouluttaja Sanna Hän-
ninen kohtasi innostuneen ja keskuste-
levan osallistujajoukon. 

Seksi on monelle hankala puheen-
aihe. Tukipari voi auttaa avaamaan kes-
kustelua normalisoimalla tilannetta ja 
kysymällä tarkennuksia tuettavan parin 
puheenvuoroihin. Sanna Hänninen eh-
dottaa sanomaan vaikka: ”Mainitsit, et-
tä seksi on parisuhteenne haastekohta. 
Haluatko kertoa lisää?” tai ”Monessa pa-
risuhteessa haluttomuus on ongelma. 
Ymmärsinkö oikein, että teilläkin?”

Jos henkilö ei halua kertoa lisää ky-
seisellä hetkellä, tukipari voi jättää ”oven 
auki” toteamalla, että asiaan voidaan pa-
lata myöhemmin. Hänninen muistuttaa, 
että tukiparitapaamisissa seksistä pu-
huttaessa saa sitä, mitä tilaa. Jos tukipa-
ri ei ole sinut asian kanssa vaan kiertelee 
– ”Onko teillä intiimiä kanssakäymistä?” 
– eivät tuettavatkaan välttämättä kehtaa 
puhua suoraan. Parien kanssa keskustel-
lessa on kuitenkin hyvä muistaa, että eri 
ihmiset ovat valmiita käyttämään erilai-
sia termejä. Joillekin ”intiimi kanssakäy-
minen” on jo suoraa puhetta.

Apua oman taustan  
tuntemisesta

Kun käsittelee vertaistukijana seksuaa-
liasioita, on tärkeä käsitellä oma men-
neisyytensä tällä alueella. Tähän hyvä 
vaihtoehto on seksuaalianamneesin te-
keminen. Anamneesin ovat kehittäneet 
seksuaaliterapeutit Joseph ja Leslie Lo 
Piccolo ja siitä on useita suomennettuja 
versioita. Netistä kyseisellä hakusanalla 
löytyy lomakkeita, joiden avulla voi käy-
dä läpi omaa historiaansa. Vertaistukijal-
la saattaa myös olla omaan taustaansa 

liittyviä vahvoja uskomuksia, joita on tär-
keä tarkastella voidakseen auttaa muita. 

Rakentava kohtaaminen vahvistaa kä-
sitystä siitä, että häpeälliseltäkin tuntu-
vista asioista voi puhua.

– Älä anna omien asenteidesi ja huo-
liesi paistaa läpi kohdatessasi pareja, 
Hänninen korostaa.

– Jos kuulet jotain yllättävää, kiitä sii-
tä, että henkilö otti asian puheeksi ja ker-
ro, että teema on itsellesi vieras. Voit 
kertoa, että perehdyt asiaan itse ja sii-
hen voidaan sitten palata. Aina voit ohja-
ta parin eteenpäin.

Tukiparien vahvuus  
on empatia

Aina tuettavat eivät halua tai pysty pu-
humaan tietystä aiheesta.

– Silloinkin on luotu hyvää pohjaa ja 
autettu asian käsittelyä tulevaisuudessa, 
Hänninen kiteyttää.

Tukipari ei ratkaise ongelmia, se on 
tuettavan parin oma tehtävä. He eivät 
ole seksuaalineuvonnankaan ammatti-
laisia, mutta Sanna Hännisellä on kan-
nustavat sanat:

– Se minkä tukipari häviää asiantun-
temuksessa, he voittavat empatiassa ja 
läsnäolossa. Ja kyllä pitkään tukiparina 
toimineille on asiantuntemustakin ker-
tynyt! Q

Tarvitsetko  

TUKIPARIA rinnallakulkijaksi?

Tukiparitoiminta on maksutonta 
ja nopeaa matalan kynnyksen 

vertaistukea erilaisissa parisuhteen 
ongelmissa. Tukiparin saat noin viikossa 

hakemuksen jättämisestä. 

Lue lisää:  
ŝ°ŲäĴŝě°ƲěńīěěƊƊńŢÿwƊƙĨěŝ°ŲěƊƺň
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Kesä 2021

Lisää läheisyyttä parisuh-
teeseen: kesän ensim-
mäinen parisuhdekurs-
si kutsuu läheisyyden ja 
seksuaalisuuden teemo-
jen äärelle. Kurssin sisäl-
tö vastaa toiveeseen, että 
seksuaalisuudesta ja lä-
heisyydestä puhuttaisiin 
enemmän kuin vain yh-
den luennon verran. Aihe 
kun on laaja ja moniulot-
teinen. 
 

Verkossa toteutettava 
kurssi sisältää innos-
tavia luentoja ja pari-

suhteen hyvinvointia tukevia 
keskustelutehtäviä oman 
puolison kanssa. Tällä kurs-
silla jokaisella on riittävästi 
aikaa pohtia asioita yhdessä 
ja pureutua juuri teille tärkei-
siin kysymyksiin. Luvassa li-
säksi monipuolisia toiminnal-
lisia tehtäviä sekä virkistystä, 
huumoria unohtamatta.
 
KURSSILLA käsiteltävät tee-
mat ovat: Seksi mielessä – 
Sieltä kaikki alkaa, Kevennä 
lastia – Puhuminen helpot-
taa, Hyytävää meininkiä – 
Seksin jääkaudet ja Huippu-
seksiä horisontissa. 
 
TUTKIMUSPROFESSO-
RI emeritus Osmo Kontu-
la kertoo, miten mieli virit-
tää seksuaalisen mielenkiin-
non. Matti ja Sanna Hänni-

nen rohkaisevat ja opastavat 
puolisoita avoimeen seksistä 
puhumiseen. Markku ja Hel-
ka Silventoinen johdattavat 
pariskuntia tarkastelemaan 
seksielämänsä haasteita ja 
opettavat, miten luoda sel-
laista seksielämää, josta mo-
lemmat voivat nauttia.
 

TUTKITUSTI toimiva parisuh-
deosaamisemme on käytet-
tävissänne helposti verkon 
kautta. Kurssi sopii kaikille 
pareille, jotka haluavat op-
pia ymmärtämään toisiaan 
paremmin ja kaipaavat lisää 
läheisyyttä parisuhteeseen. 
Kurssille osallistuminen ei 
edellytä aikaisempaa osal-
listumista jollekin parisuhde-
kurssille.
 
TEILLÄ on myös mahdolli-
suus saada tukea parisuh-
teeseenne jo ennen tapahtu-
maa tai tapahtuman jälkeen. 
Jos haluatte keskustella pa-
risuhteenne kysymyksistä 
jonkun kanssa, hakekaa tu-
kiparia. Sen saa maksutta ja 
nopeasti noin viikossa,  
ƳƳƳŢŝ°ŲäĴŝě°ƲěńīěěƊƊńŢÿ�Q

Lähemmäs – puolison mieltä ja ihoa 

Parisuhdekurssi verkossa 12.–13.6.2021

Kiitos, näitä 
verkkokursseja 

kannattaa jatkaa 
vaikka live-kurssitkin 

onnistuisivat. 
Toimii!”

”
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pari asettaa tavoitteet hiertävän 
asian ratkaisemiseksi ja saa kan-
nustavaa vertaistukea tavoitteen 
saavuttamiseksi. Toisen kuun-
teleminen ja vastuun ottaminen 
itsestä purkavat jumiutunutta 
kehää.
 
KURSSILLA työskennellään ryh-
missä, mutta parinakin osallistu-
minen on mahdollista. 

KURSSIIN liittyy ennakkotehtä-
vä, minkä lisäksi osallistujat saa-
vat viikonlopun päätteeksi seu-
rantatyökalun tavoitteiden saa-
vuttamisen tueksi.
 
KAKSIPÄIVÄINEN tapahtuma to-
teutetaan Zoom-verkkopalve-
lussa. Voitte osallistua viikonlop-
puun teille sopivasta paikasta. Q

Muutokseen ratkaisukeskei-
sesti: parisuhteen kesto-on-
gelmat on mahdollista se-
lättää.

Oletteko kyllästyneet sii-
hen, että törmäätte sa-
moihin ongelmiin uu-

destaan ja uudestaan? Tuntuu-
ko siltä, ettette uskalla nostaa 
kissaa pöydälle, koska puolison 
reaktio huolestuttaa? Tarvitset-
teko tukea päästäksenne irti 
toistuvasta loukkaantumisen ja 
puolustautumisen kehästä? Jos 
vastasitte yhteenkin kysymyk-
seen kyllä, ratkaisukeskeinen 
parisuhdekurssi on teitä varten.

 
RATKAISUKESKEISELLÄ pari-
suhdekurssilla otetaan härkää 
sarvista ja tartutaan parisuhdet-
ta hiertäviin kysymyksiin. Suh-
teen ei tarvitse junnata maail-

man tappiin asti samojen askel-
merkkien mukaan, vaan ongel-
makohdat on mahdollista ottaa 
rohkeasti käsittelyyn.

KURSSILLA vertaisluennoitsijat 
tarkastelevat valtataistelua pa-
risuhteessa, rakentavaa riitelyä, 
huumorin väärinkäyttöä sekä 
loukkaantumista. Kurssilla poh-
ditaan, miksi suhde ajautuu tu-
ėńěŷěěĸ�ĨńĸĀěĨƊäěėěĸ×�Ģńěŷŷ°�Ɗ°ěŷ-
tellaan kodin valtiaan paikasta. 
Kahden päivän aikana etsitään 
rakentavia tapoja ratkoa risti-
riitoja sekä opetellaan tunnis-
tamaan käyttämänne huumo-
rityypin vaikutuksia puolisoon. 
Lisäksi kurssilla kysytään, mistä 
syistä parisuhteen ilmapiiri kyl-
menee.
 
RATKAISUKESKEISEEN käsitte-
lytapaan kuuluu, että jokainen Tekstit SARI SAVELA

Kesä 2021

Muutokseen – ratkaisukeskeisesti  

Parisuhdekurssi verkossa 3.–4.7.2021

Emme olisi 
päässeet paikan 

päälle minnekään 
kauas. Oli niin 
helppoa olla 

kurssilla kotoa 
käsin!”

”
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Toimivia työkaluja ja syvem-
pää yhteyttä: kolmipäiväinen 
verkkotapahtuma yhdistää 
Pieksämäen avioliittolei-
rin ja LeviCross -parisuhde-
tapahtuman parhaat palat: 
tapahtumassa käydään läpi 
keskeisimmät parisuhteen 
hyvinvointiin vaikuttavat 
teemat.

Nyt teillä on mahdolli-
suus osallistua matalal-
la kynnyksellä parisuh-

detapahtumaan. Tulkaa yhdessä 
haistelemaan, millaista parisuh-
teen hoitaminen voi olla. Samal-
la saatte kokea yhteyttä muiden 
osallistujien kanssa turvallisessa 
ilmapiirissä.

KURSSILTA saat tutkitusti toimi-
van työkalupakin parisuhteen 

hoitamiseen. Yksi tärkeimmis-
tä teemoista on vuorovaiku-
tustaitojen lisääminen, sillä toi-
mimattoman kommunikaation 
tiedetään olevan eräs tavalli-
simmista syistä parisuhdeon-
gelmien taustalla. Lisäksi kurs-
silla käsitellään sitoutumista ja 
avioliiton vaiheita, rakkauden 
tuhoojia, itsetunnon vaikutus-
ta parisuhteeseen, luottamusta 
ja anteeksiantamista sekä sek-
suaalisuutta ja muita suhde-
tarpeita.

PERUSKURSSI rakentuu lu-
ennoista sekä pienryhmä- tai 
parikeskusteluista. Vertaisryh-
mässä luennon teemoista kes-
kustellaan muiden osallistuji-
en kanssa luottamuksellisesti. 
Halutessaan pariskunnat voivat 
myös valita, että keskustelevat 
virikekysymyksistä kahdestaan.

VERKKOKURSSI ei ole tylsä lu-
entotykitys, vaan sisältöä elävöi-
tetään erilaisilla aiheeseen liit-
tyvillä videoinserteillä, musiikil-
la, juonnoilla, taukoliikunnalla ja 
muulla hassuttelulla. Aiemmista 
kursseista tiedämme, että verk-
kototeutus on varsin yhteisölli-
nen kokemus. 

KURSSITALLENTEET voi kat-
soa yhdessä puolison kanssa 
milloin tahansa verkkotapahtu-
man aikana, mikäli esimerkiksi 
lastenhoitotilanne hankaloittaa 
kurssille osallistumista tiettynä 
kellonaikana.

BONUKSENA kurssilaisille tarjo-
taan mahdollisuutta rukoustu-
keen. Kaikkien pyyntöjen puo-
lesta rukoillaan viikonlopun ai-
kana. Q

Kesä 2021

Syvemmälle – parisuhteen perustuksiin 

Parisuhdekurssi verkossa 30.7.–1.8.2021
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Parempi avioliitto ry:n ke-
sän ainoa livetapahtu-
ma järjestetään vehreäl-

lä Seurakuntaopiston Lapuan 
kampuksella Etelä-Pohjanmaal-
la. Opiston puutarhamainen 
miljöö Nurmojoen rannassa, 
parisuhteen hoitoon keskitty-
vä ohjelma sekä täysihoito kera 
herkullisen ruoan auttavat irrot-
tautumaan arjesta. Lastenhoi-
dostakaan ei tarvitse huolehtia, 
sillä lapsille on järjestetty omaa 
ohjelmaa.

Lempeä lakeudella -avioparikurssi 

27.8.–29.8.2021

Sykettä suhteeseen live- 
tapahtumasta Lapualta: kai-
paatteko vaihtelua ja virkis-
tystä suhteeseenne? Miltä 
kuulostaisi rentouttava vii-
konloppuloma täysihoidol-
la sekä keskinäistä yhteyt-
tä vahvistavalla ohjelmalla? 
Sydämellisesti tervetuloa 
Lapualle!

LAPUAN parisuhdetapahtu-
ma alkaa perjantaina ja päät-
tyy sunnuntaina lounaaseen. 
Viikonlopun aikana on neljä eri 
luentoa, joiden jälkeen aiheita 
käsitellään pienryhmissä koke-
neiden ryhmänohjaajien joh-
dolla. Monet pariskunnat koke-
vat juuri vertaistuen ja yhteisen 
ajan puolison kanssa yhdeksi 
tärkeimmäksi tapahtuman an-
niksi.

VIIKONLOPUSTA saat arkee-
si konkreettisia ja uusia työka-
luja, joiden avulla suhdetta on 
mahdollista syventää. Asiois-
sa voi oikeasti päästä eteen-
päin: urautuneet toimintamallit 
voivat muuttua, kun on tahtoa 
ja tukea. Luentojen aiheina on 
parisuhteen keskeiset teemat 
– vuorovaikutus, anteeksianta-
minen, tunneilmaisu ja seksu-
aalisuus.

LEMPEÄ lakeudella on rento 
tapahtuma, jossa löytyy kivaa 
tekemistä myös vapaa-ajalla. 
Lauantai-iltana on mahdol-
lista osallistua unohtumatto-
malle kanoottiretkelle Nur-
mojoella, tutustua lapualais-
ten käsityöyrittäjien tuot-
teisiin, vierailla lähiseudun 
luontokohteissa tai piipahtaa 
Jokilaakson matkailupuu-
tarhassa. Illan päätteeksi on 
vielä rukousilta, joka tarjoaa 
hengen ravintoa.

LAPUAN avioparikurssi järjes-
tetään jo neljättä kertaa. Mo-
net pariskunnat tulevat uu-
destaan ja uudestaan. Eräskin 
pariskunta kirjoitti palauttees-
saan: “Oltiin viime vuonna ja 
koettiin hyväksi. Ensi vuonna 
uudelleen!” Q

Kesä 2021

Tekstit SARI SAVELA
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Parisuhdepuhelimeen vastaavat Tanja Kallio ja Elina Holappa haluavat tuoda soittajille toivoa ja 
rohkaisua. Parempi yhteys -parisuhdepuhelin on STEAn tukemaa toimintaa. 

Yhteyden puute puolisoon 
saa soittamaan parisuhdepuhelimeen

Keskustelu Parempi yhteys -parisuhdepuhelimessa on monelle 
ensimmäinen ja usein ainoa keino parisuhteen ongelmien 

käsittelemiseen. Koronapandemian puhjettua päivystysaikoja 
laajennettiin neljään päivään viikossa.

Puhelimeen vastaavat tukiparikoordinaat-
torit Elina Holappa ja Tanja Kallio ker-
tovat, että poikkeusvuonna pinnan alla 

kyteneet asiat ovat monessa perheessä kär-
jistyneet. Suhteessa ilmenevät ongelmat ovat 
saattaneet pysyä samankaltaisina kuin aiem-
min, mutta niiden ohittaminen ei ole onnistunut 
enää yhtä helposti kuin ennen. 

Useimmin esille nousee puolison kohtaami-
sen puute ja puhumattomuus. Soittajalla saat-

taa olla kokemus siitä, ettei toinen edes halua 
puhua. – Monet sanovat, että ”olet ensimmäi-
nen, jolle tästä kerron”, Tanja Kallio on havain-
nut.

Puhumattomat asiat kaihertavat suhtees-
sa vuosien tai pahimmassa tapauksessa vuo-
sikymmenten ajan. Asiaa välttelevän puolison 
perustelu sanattomuudelle saattaa olla, ettei 
koe itse tilanteessa mitään ongelmaa tai ongel-
mat ovat yksinomaan toisen, jonka tulisi hakea 

Teksti MINNA TUOMINEN, ELINA HOLAPPA, 
TANJA KALLIO  O��Kuva JANI LAUKKANEN
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niihin apua. Parisuhteessa ongelmat ovat kuiten-
kin aina tavalla tai toisella yhteisiä.

Toisinaan vuorovaikutustaidot ovat molemmil-
la puutteelliset. Keskusteluissa päädytään toista-
maan samaa kehää ilman, että tilanteeseen löy-
detään ratkaisua. Osa soittajista kaipaa keskus-
teluihin konkreettisia neuvoja: ”Mitä mä nyt sa-
non sille?” Tavallinen kysymys saattaa myös olla: 
”Onks tää normaalia?”

Viimeinen oljenkorsi

Soittajia on kaikenikäisiä. Noin kolmasosa heistä 
on miehiä.

– Puhelimeen soittaa usein mies, joka on ha-
vahtunut suhteen hoitamattomuuteen tilantees-
sa, jossa pettynyt vaimo on jo löytänyt uuden 
kumppanin ja haluaa avioeron. Moni heistä kertoo, 
että puhelu on hänelle viimeinen oljenkorsi, Elina 
Holappa sanoo.

Soittajat kertovat avoimesti myös lähisuhdevä-
kivallasta ja uskottomuudesta.

– Olemme huomanneet, että lähisuhdeväkival-
lasta puhutaan enenevässä määrin, matalammal-
la kynnyksellä. Ihmiset ovat tietoisempia siitä, mi-
tä parisuhteessa saa ja mitä ei saa tehdä. Asioita 
ei haluta enää lakaista maton alle, Holappa sum-
maa.

Älä jää yksin

Parisuhdepuhelimeen soittaneita ohjataan tarjolla 
olevan tuen piiriin. Apua hakeville kerrotaan yh-
distyksen tarjoamasta tukiparitoiminnasta, jossa 
apua saa vapaaehtoiselta vertaisparilta nopeasti 
ja maksutta.

Tukiparit ovat valmiita kuuntelemaan. He toimi-
vat keskustelun herättelijöinä tai tarvittaessa sen 
rauhoittajina. Tapaamiset tarjoavat toimivan mah-
dollisuuden ongelmien käsittelyyn. Toiselta paril-
ta saa usein uusia näkökulmia oman parisuhteen 
haasteisiin.

Tarvittaessa soittajia ohjataan ammattiavun pii-
riin. Lisäksi heille annetaan tietoa järjestöistä, jot-
ka vastaavat soittajan erityistarpeisiin, esimerkiksi 
uusperheessä tai monikulttuurisessa parisuhtees-
sa havaittuihin haasteisiin. Tilanteissa, joissa vain 
toinen puoliso kokee tarvitsevansa apua, soittajaa 
ei jätetä yksin, vaan hänet ohjataan Parempi avio-
liitto ry:n mies- tai naistapahtumiin tai esimerkiksi 
Miessakit ry:n toimintaan.

Tanja Kallio ja Elina Holappa pyrkivät välittä-
mään soittajille ennen muuta rohkaisua: tilantee-
si ei ole toivoton, tästä voi selvitä. Jotkut soitta-
jat haluavat rukoilla puhelun lopuksi, joskus taas 
mahdollisuutta tarjotaan heille. Monet kiittävät 
puhelun lopuksi hyvistä näkökulmista. ”Helpotti 
kun sai puhua” on tavallinen viesti.

– Haluan tarjota uusia näkökulmia, joita pari voi 
itse hyödyntää omassa ongelmanratkaisussaan. 
Puhelussa kuulen vain toisen puolison tarinan. 
Siksi rohkaisen soittajia jakamaan tuntemuksen-
sa myös kumppanilleen. Pyrin viimeiseen saakka 
välttämään tulkintojen tekemistä soittajan puoli-
sosta, Kallio kiteyttää. Q

ǇĂǇƈƐŎƖƖƈƐƖĂ
ƊěěŷƊ°ěóŝäŲĢ°ĸƊ°ěƈĨīńƈŎǇóŎƅ  

 

PAREMPI YHTEYS 

-parisuhdepuhelin

kuuntelee sinua

MIKÄ ON PAREMPI YHTEYS 
-PARISUHDEPUHELIN?

Parisuhdepuhelin on palvelu, johon voit soit-
taa, kun kaipaat keskustelukumppania pa-
risuhdeasioissa. Keskustelussa keskitytään 
asioihin, joita itse tahdot ottaa puhelussa 
esille. Puhelimeen on mahdollista soittaa ni-
mettömänä. Soittoihin vastaavat kokeneet ja 
koulutetut avioliittotyöntekijät. Keskustelu 
on luottamuksellista. Soitto parisuhdepuhe-
limeen maksaa soittajan puhelinoperaattorin 
määrittelemän hinnan.

Lisätietoa maksuttomasta tukiparitoiminasta: 
ŝ°ŲäĴŝě°ƲěńīěěƊƊńŢÿwƊƙĨěŝ°ŲěƊƺń
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Sovintoon 

menneisyyden 

kanssa 

Teksti ja kuvat SARI SAVELA

Anne Mäkituomas ja Markku Salakka: 

PISTE  

valtataistelulle
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Kun Anne Mäkituomas ja 
Markku Salakka sanoivat 
tahdon reilu 30 vuotta 

sitten, oli molemmilla takana 
eroon päättynyt avioliitto. Li-
säksi Markku oli kouluikäisen 
lapsen isä. Myöhemmin per-
heeseen syntyi kaksi yhteis-
tä lasta. 

Parisuhteessa on tärkeää, et-
tä puolisot ovat sovussa mennei-
syytensä kanssa. Markku kertoo, että 
häneltä meni pitkään nähdä oma osuuten-
sa ensimmäisen liiton päättymiseen, mutta ilman 
sitä uuden suhteen rakentaminen olisi ollut vai-
keaa. 

– Meidän kummankin piti löytää oma paikkam-
me ja roolimme perheessämme isänä, äitinä, äiti-
puolena. Tässä prosessissa edellisen parisuhteen 
kipeätkin kokemukset ovat mukana. 

Lapset löysivät Annen eroon päättyneen liiton 
ajalta hääkuvan, mistä avautui tilaisuus käsitellä 
menneitä tapahtumia lasten kanssa. Markku puo-
lestaan oli ajatellut, että kertoisi vaikeista elämän-
vaiheistaan, jos lapset kysyisivät. 

Kirjailija-terapeutti Saara Kinnusen mukaan 
lapset ovat solidaarisia vanhemmilleen loppuun 
asti eivätkä ahdista vanhempiaan kysymyksillä. 
Kinnunen rohkaiseekin vanhempia olemaan aloit-
teellisia ja antamaan lapsilleen tilaisuuksia kysyä 
myös kipeistä kokemuksista vanhempiensa elä-
mässä. Kinnusen neuvo on auttanut myös Mäki-
tuomas-Salakan pariskuntaa.

– Olemme sanoneet lapsillemme, että heillä 
on vapaus ja mahdollisuus kysellä meiltä. Olem-
me valmiita keskustelemaan heidän kanssaan 
myös niistä asioista, jotka heitä meidän mennei-
syydessämme ehkä askarruttavat. 

Omat sukunimet

Avioituessaan Markun kanssa Annelle oli selvää, 
että hän haluaa pitää avioeron jälkeen ottamansa 
alkuperäisen sukunimensä. 

– Oman sukunimeni merkitys identiteettini 
kannalta selkiytyi erittäin merkittäväksi. Jo seu-
rusteluaikana sovimme, että jos meille suodaan 
yhteisiä lapsia, he saavat sukunimekseen Mäki-
tuomas, Anne kertoo. 

Markku on iloinnut vaimonsa vahvoista 
sukujuurista Tornionjokilaaksossa. 

– Tunnesuhteeni omiin juuriini ei ole kehitty-
nyt kovin vahvaksi. Olen syntynyt ja kasvanut Ro-
vaniemellä. Äitini puolestaan oli kotoisin Pohjan-
maalta ja isäni oli siirtokarjalaisia. Minut otettiin 
Pellossa hyvin vastaan. Paikasta on tullut minul-
le tärkeä.

Välineitä suhteen hoitamiseen

Anne ja Markku osallistuivat ensimmäiselle avio-
liittoleirille kymmenisen vuotta sitten. Pieksämä-
en leiriltä he saivat välineitä keskinäisen suhteen-
sa hoitamiseen. 

Avioliittoleirien lämmin ja välittävä ilmapiiri saa 
pariskunnalta kiitosta. Myös se, että ihmisiä on 
mukana hyvin erilaisista taustoista, tuntuu hyväl-
tä. Monena kesänä perhe kävi Taizessa Ranskas-
sa, mikä on ollut heille tärkeä hengellisen kasvun 
keidas.

 – Taizessa opimme, että tärkeintä on keskittyä 
siihen, mikä yhdistää, ei siihen, mikä erottaa. Avio-
liittoleireillä koemme jotain samaa.

Alkuun Markku hieman vieroksui avioliittoleiri-
en hengellisyyttä. Sittemmin juuri se on tullut tär-
keäksi. Pariskunta on osallistunut leirien rukousil-
toihin ja myös pitänyt niitä.

Anne kertoo ensimmäisessä avioliitossaan ru-
koilleensa paljon liiton vaikeuksien voittamiseksi.

– Luulin tietäväni mikä on Jumalan tahto. Ru-
koillessani annoin Jumalalle toimintaohjeita. Ko-
kemukseni on, että vasta kun luovutan asiani ja 
vaikeuteni hänelle, toteutuu se, mitä meille vih-
kipuheessa profeetta Jesajaa lainaten luvattiin: 
”Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, 
ettekö sitä huomaa? Niin, minä teen tien korpeen, 
virrat erämaahan.” (Jes 43:19) Q

– Meidän kummankin piti löytää 

oma paikkamme ja roolimme 

perheessämme isänä, äitinä, 

äitipuolena. Tässä proses-

sissa edellisen parisuhteen 

kipeätkin kokemukset ovat 

mukana.
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Seurakuntaopistossa voit opiskella 
ammatillisen koulutuksen, täyden-
tää ammatillista osaamistasi, virkis-
tyä ja oppia uutta lyhytkursseilla tai 
järjestää juhlan, kokouksen, konfe-
renssin tai konsertin.
Tutustu palveluihimme:  
seurakuntaopisto.fi
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Merkityksellistä työtä
ihmisten kanssa
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Muista käyttää viitettä: 5555

Rahankeräyslupa Manner-Suomi RA/2020/75 
voimassa 19.2.2020–18.2.2022

Q�MOBILEPAY-SOVELLUS: 

Asenna sovellus ja näppäile  
numero 88258

Q�TEKSTIVIESTI numeroon ȓțǾǶǶ:
LAHJOITA Ǿ€, lähetä tekstiviesti Ǿ PARAVI
LAHJOITA ȓǼ€, lähetä tekstiviesti 1Ǽ PARAVI 
LAHJOITA ȠǼ€, lähetä tekstiviesti 2Ǽ PARAVI
LAHJOITA ȞǼ€, lähetä tekstiviesti ȞǼ PARAVI
LAHJOITA ȀǼ€, lähetä tekstiviesti ȀǼ PARAVI

Tervetuloa mukaan tukemaan  
avioliittojen ja perheiden 

hyvinvointia!
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” ”Olisi tosi kiva, jos 

etäkursseja olisi tarjolla 

korona-ajan jälkeenkin! 

Tänne oli paljon pienempi 

kynnys tulla kuin livenä.”

  Verkkokurssi toimi 

erinomaisesti, kun sai 

tehtyä omalla aikataululla 

ja tehtäviä oli ihana tehdä 

luonnon kauneudesta ja 

omasta rauhasta nauttien.” 
— Osallistujapalaute

— Osallistujapalaute
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SARJAKUVA JARKKO VEHNIÄINEN JA HEIKKI RANSSI

Hienosti toteutettu, mahtava, syvällinen 

verkkokurssi! Kymmenen pistettä teki-

jätiimille! Olisi hienoa jos näin toteutettu 

kurssi jäisi osaksi ohjelmistoa – madal-

taa kynnystä osallistua ja mahdollistuu 

osallistuminen haastavammissa tilan-

teissa, tai jos on vaikeuksia lastenhoidon 

tai lemmikkien hoidon järjestelyissä.”

”

— Osallistujapalaute



Parempi avioliitto ry
Järvenpääntie 640
 04400 Järvenpää
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Lempeä lakeudella -avioparikurssi 

27.8.–29.8.2021

Syvemmälle – parisuhteen perustuksiin  

Parisuhdekurssi verkossa 

30.7.–1.8.2021

Muutokseen – ratkaisukeskeisesti  

Parisuhdekurssi verkossa 

3.–4.7.2021

Lähemmäs – puolison mieltä ja ihoa 

Parisuhdekurssi verkossa 

12.–13.6.2021


