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uplin järjestövuosi on pyörähtänyt kevään puolelle mukavan
vauhdikkaan ja tapahtumarikkaan alkuvuoden saattelemana.
Komentosillalla häärää monessa toimessa toiminnanjohtaja
Kirsi Heikinheimo, joka polkaisi käyntiin ensimmäisen Uusperheneuvojakoulutuksensa pääkouluttajan ominaisuudessa,
yhdessä psykodraamaohjaaja Eeva Riutamaan kanssa. Kirsi
toimii myös asiantuntijana ja terapeuttina MTV3:n Paluu Alttarille
-ohjelmassa.
Suplin leivissä pari vuotta työskennellyt järjestösihteeri Kirsi
Broström siirtyi uusien työhaasteiden äärelle Yhteisötalo Lounatuulet ry:n toiminnanjohtajaksi ja hänen seuraajaksi saatiin toimistoarkea hoitamaan Päivi Tikkanen (Turku). Päivi hoitaa Suplissa laskutukseen liittyviä asioita ja muuta toimistoarkea.
Vapaaehtoistoimintaa Suplissa luotsaa Elisa Jyllikoski. Kevään ihka ensimmäinen perinteinen Uusparien risteily tai ryhmänohjaajien koulutukset ovat mm. lähtöisin Elisan työpöydältä. Suplin riveissä toimii vapaaehtoisia ryhmänohjaajia tällä
hetkellä yhteensä 27 pariskuntaa. Se on muuten aikamoinen
joukko, yli viisikymmentä henkeä!
Olemme kiitollisia heistä jokaisesta ja ilman heitä Supli olisi
vain paperinmakuinen merkintä yhdistysrekisterissä.
Aurinkoista kevättä jokaiselle lehden lukijalle!
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Hyvä Suplilainen

L

ämmin tervehdys ensimmäiseen yhteiseen kevääseemme. Takana on nyt seitsemän kuukautta ruorissa Suplin
toiminnanjohtajana. Kuukausiin on mahtunut lukematon
määrä uusia asioita, kynsien pureskelemista ja paljon hersyvää
naurua. Moninaisuus ja erilaisuus ovat arkea meillä Suplissakin. Sirot numeron 41 korkokenkäni jättävät väkisinkin erilaisen
jäljen kuin edeltäjäni Pekan suuret saappaat. Tai kuten kamerakerhossani on tapana sanoa: Oo oma ittes, siinä sä oot paras!
Erityisen kiitollinen olen kaikista teidän viesteistä ja kohtaamisista, joista olen saanut nauttia.
Kädessäsi on kevään Supliikki, jossa on pysähdytty parisuhteen,
rakkauden ja seksuaalisuuden äärelle. Onnellinen parisuhde
ei tarvitse hyvin voidakseen ristiriidattomuutta, juhlaglitteriä tai
paksua pankkitiliä, vaikka sinänsä mukavia asioita ovatkin. Pikemminkin läsnäoloa, tahtoa ja intohimoa. Isoja sanoja, mutta
arjessa tarvitsemme ymmärtääksemme, kuullaksemme toinen
toisiamme, erityisesti mielen läsnäoloa. Saatamme saada itse
kukin kiinni tilanteesta, jossa yritämme puhua toiselle, jonka
mieli on aivan muualla tai hellyyden osoituksesta, jossa toisesta on paikalla vain kuori. Emme kukaan halua sellaista pysyväksi olomuodoksi parisuhteeseemme.
Puhumme helposti lapsiperheen ruuhkavuosista. Yhtä hyvin
voisimme puhua tahtovuosista. Tahdonko minä, tahdotko sinä,
selvitä yhdessä näistä monen asian päällekkäisyyksien vuosista. Väsymiseen asti tarvitsevuuksista ja samaan aikaan molempien huolien sekä unelmien hetkittäin loputtomalta tuntuvasta
tarpomisesta. Kyllä, on varmasti hetkiä, jolloin yhdessä jatkamisessa on kyse enemmän tahtomisesta kuin vaaleanpunaisesta rakkauden huumasta. Miten ylläpidämme halua tahtoa juuri
”tätä”, tahtoa jakaa elämämme juuri kumppanimme kanssa?
Intohimo, fyysinen ja psyykkinen halu, tuo energian ja voiman
lähde. Intohimoa voisi helposti verrata tuleen. Toisilla se riehuu valtoimenaan ja toisilla se on levollinen liekki. Voimme toki ”syttyä” monille
asioille elämässämme. Parisuhde ja sen
erityislaatuinen puoli, seksuaalisuus,
ansaitsee oman liekkinsä. On hyvä aika
ajoin pysähtyä ja tarkistaa, kuinka oma
liekkimme voi ja onko sen hehkua syytä
kohentaa. Tarvittaessa keinoja ja apua
löytyy.
Herätä aistisi… elämä on tässä. Iltapäivän auringonpaiste säleverhojen takaa,
kädessä höyryävä kupillinen teetä.
Rakkauden ja intohimon asialla

Kirsi Heikinheimo
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Aallonpohjalta pinnalle
Haluttomuudesta selviää parhaiten, jos suhteelle antaa aikaa ja oppii ratkaisemaan ristiriidat. Psykologian tohtori, perhe- ja paripsykoterapeutti Vuokko Malinen kertoo Supliikin haastattelussa vinkkejä
intohimon puutteessa kipuileville pareille.

Miksi hurjan rakastunutkin
pari kadottaa kipinänsä?
Suhteen alussa uusparit ovat
hyvin rakastuneita, kun he eron
pettymyksen jälkeen ovat löytäneet vierelle ihmisen, joka hyväksyy ja tuntuu hyvältä. Kun
suhde vakiintuu, alun intohimo
laskee, kuten kaikissa suhteissa.
Uusparilla ei ole kahdenkeskistä parisuhteen historiaa,
kun jo alussa ainakin toisella on
jo lapsi. He solahtavat heti lapsiperhearkeen. Uuspari menee
vanhemmuus edellä – joskus
puolisot jopa kutsuvat toisiaan
äidiksi ja isäksi, mikä latistaa
puolisosuhdetta.
Lisäksi, jos ero jää käsittelemättä, voi käsittelemättömis-
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tä tunteista tulla tahattomasti
lyömäase. Suru ja viha, jotka
liittyvät menneisyyden pettymyksiin, voivat uuden suhteen
ristiriitatilanteissa nousta yllättävän vahvoina pintaan. Joku
taas voi yrittää ratkaista menneisyytensä ongelmia uudessa
suhteessa tai sen avulla.
Uusperheessä usein joku
tuntee mustasukkaisuutta ja
kokee ulkopuolisuutta. Ulkopuolisuuden tunteen sietäminen on yksi vaikeimmista tunteista.
Tämän kaiken keskellä on
parin kyettävä vaalimaan keskinäistä tunneyhteyttä, kipinää.
Arki väsyttää parin, ja suhteesta huolehtimiseen ei riitä voimavaroja.

Miten suhteesta
pidetään huolta?
Ensisuhteissa pari ehtii yleensä luoda ennen lapsia intohimoisen suhteen, jonka osa
heistä osaa pitää myös hyvin
yllä. Uusparin on aktiivisesti
ajateltava suhdettaan ja opeteltava tietoinen ja säännöllinen
kahdenkeskisen ajan järjestäminen. Jos pari ei huolehdi yhteisestä ajasta, suhde rapistuu.
Mennään otsa rypyssä, kadotetaan toinen ja arki voittaa.
Tunneyhteyden rituaaleja
on hyvä opetella. Aamulla erotessa toisen voi saattaa ovelle
ja illalla tulla vastaan. Päivän
aikana voi lähettää viestin,
jonka merkitys on ”pidän sinut
mielessäni”. Suhde, jossa kaksi aikuista kykenevät sekä riippuvuuteen että itsenäisyyteen,
edellyttää, että puolisot jakavat
keskenään kokemuksia ja merkityksiä. Näin muodostetaan
yhteistä todellisuutta.
Tähän voi auttaa tietoinen
toisen sisäisen maailman päivittäminen. Mitä puoliso tuntee,
ajattelee, minkälaisia mielipiteitä ja kokemuksia, stressinaiheita hänellä on? Sen voi
tehdä vaikkapa puolen tunnin
rituaalikeskustelun avulla: ensin toinen puhuu itsestään 10
minuuttia ja toinen kuuntelee
vaikkapa muistiinpanoja tehden, sitten vaihdetaan rooleja
ja viimeiseksi keskustellaan 10
minuuttia siitä, mitä on sanottu
ja kuultu.
Pari voi myös luoda kahdenkeskisen jutun, joka irrottaa heidät hetkeksi perheestä omaksi
yksikökseen ja joka auttaa paria ankkuroimaan kahdestaan
olon. Yhteisestä kivasta seuraa
halu viettää aikaa kahdestaan,
ja jo sen odotus pitää yllä halua
hakeutua toisen luo.

” Ristiriidoista selviäminen on tie
parisuhdetyytyväisyyteen, joka
sisältää myös seksuaalisuuden.”

Miten haluttomuuden voi voittaa niin,
että pari voi jatkaa eteenpäin yhdessä?
Seksuaalisen tyytymättömyyden taustalla suurimpia vaikuttajia ovat pettymys ja tukahdutettu aggressio. Puolisot ovat
erilaisia, mistä väistämättä aiheutuu ristiriitoja ja pettymyksiä. Tarvitaan taitoa käsitellä
niitä, jotta suhde voi jatkua
tyydyttävänä. Haluttomuudesta kärsivä pari ei ehkä kykene
käsittelemään ristiriitoja rakentavasti tai riidan jälkipuintiin.
Riidan jälkipuinnin edellytys on rauhoittuminen. Jos
pulssi on yli sadan, ihminen on
fysiologisessa hälytystilassa,
”tunnekaappauksessa”,
eikä
pysty havaitsemaan muuta
kuin oman tunnetilansa. Riitatilanteissa tietoinen tunteiden
säätely laskee, eivätkä osapuolet kykene ymmärtämään
edes itseään, vielä vähemmän
toisiaan.
Rauhoittuminen tapahtuu
etukäteen sovituilla säännöillä: hän, joka riidan aikana on
enemmän tolkuissaan, antaa
sovitun merkin, että nyt ”riita
poikki”. Tällöin kumpikin lähtee
rauhoittamaan itsensä parhaiten itselleen sopivilla keinoilla.
Voi vaikka kiertää korttelin, tehdä hengitysharjoituksia saunan
lauteilla, mitä vain, minkä tietää
rauhoittavan.
Puolen tunnin kuluttua palataan samaan paikkaan. Kumpikin vuorollaan kertoo nimeten
ne tunteet, jotka riidassa nousivat pintaan. Jos tilanne leimahtaa uudelleen, lähdetään taas
rauhoittumaan puoleksi tunnik-

si ja aloitetaan alusta, kunnes
keskustelu onnistuu. Tämän
jälkeen kumpikin voi kertoa
oman osuutensa riitaan ja kertoa, mitkä muut stressinaiheet
ehkä saivat toimimaan ikävästi. Lopuksi kumpikin voi kertoa,
mitä voisi luvata jatkossa vastaavissa tilanteissa tehdä toisin
ja mitä toivoisi toisen tekevän
toisin.
Parisuhteen dynamiikkaan
liittyy väistämättä vihamielisiäkin tunteita. Näiden tunteiden
vapautuminen ja seksuaalisuuden vapautuminen kulkevat
käsi kädessä. Jos ristiriitoja ei
pystytä käsittelemään, ei kauheasti tapahdu peiton allakaan.
Pariterapiassakin ensin on pystyttävä katkaisemaan negatiivinen kehä, muuten hoito on
tehotonta.
Kun opitaan riitelemään rakentavasti, parisuhteen kuorma kevenee ja vanhemmuuden hoitamiseen jää enemmän
energiaa. Uusperheessä myöskään sosiaalisen vanhemmuuden syntymistä ja sen toimivuuden merkitystä ei voi korostaa
liikaa.
Tavallista on, että tutkimustuloksissakin raportoidaan vain
parisuhteen onnellisuudesta,
mutta ristiriidoista vaietaan. Tällöin vaietaan parisuhdedynamiikasta, joka syntyy puolisoiden
erilaisten tarpeiden kohtaamisesta. Ristiriidoista selviäminen
on tie parisuhdetyytyväisyyteen,
joka sisältää myös seksuaalisuuden.
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Mistä voi päätellä,
että ero on lähellä?
Tutkitusti eroa ennustaa neljä
tuhoisaa vuorovaikutustapaa.
Tuhoisin on halveksunta, jota
voi esiintyä hyvin hienovaraisesta kulmakarvojen kohotuksesta ivalliseen nauruun ja pilkkaan. Pahinta se on julkisena
eli kun halveksija tarvitsee yleisön. Halveksunnan vastakohta
on arvostaminen ja hyvän vahvistaminen jopa riidellessä.
Toisena on puolison syyttely ja kritisointi, joka yleensä
kohdistetaan persoonaan: ”olet
just samanlainen kuin äitisi/isäsi”. Vastavoima tälle on esittää
toive toisen käytöksen muuttamisesta ystävällisesti ja pehmeästi.
Kolmas tuhoisa merkki on
puolison vetäytyminen yhteydestä. Hän ei vastaa tai
kääntää selän, kun toinen

ottaa kontaktia, tai
kääntää emotionaalisesti selkänsä, jättää
puolison ulkopuolelle ja
yksin. Kasvatuksessakin emotionaalinen selän
kääntäminen on tehokkain,
mutta lapsen kannalta tuhoisa
rankaisukeino. Sama pätee
puolisoiden välillä: yhteydettömässä tilassa lopulta
molemmat jäävät yksin ja
yksinäisiksi. Vastavoima
tälle on rauhoittuminen ja
yhteydessä pysyminen.
Neljäs tuhon ennustaja on puolustuskannalle
joutuminen
vuorovaikutuksessa
puolison
kanssa. Vastavoima tälle on vastuun ottaminen
omasta toiminnasta. Kun
jompikumpi havahtuu näihin
oireisiin, on korkea aika hakea
apua, sillä näillä on taipumus
hoitamattomina vain pahentua.

Onko naisten ja miesten
haluttomuus erilaista?
Yleisesti ottaen on väärin ajatella, että haluttomuus on ”mun
vika, teen jotain väärin” ja sitä
hävetään, ikään kuin toisesta
puolisosta tehdään ”se haluton”. Ei ajatella, että haluttomuus tai jopa masennus on
seurausta parisuhteen vuorovaikutuksesta, joka ei toimi, ja
että sille tulisi saada ymmärrystä. Masentuneella seksuaaliset
halut ovat usein kadoksissa.
Naisilla seksuaalisen halun
taustalla on usein kokemus
siitä, että hän pystyy määräämään omasta elämästään. Naisen halukkuus lisääntyy, kun
hän voi tehdä asioita, joita itse
tarvitsee ja jotka vahvistavat
naisellista itsetuntoa ja itsekokemusta. Jos nainen ei pysty
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huolehtimaan itsestään, halut
karkaavat.
Uusparisuhteessa naiselle
tulee tässä lisätekijöitä, jos hän
kokee, että ei pysty säätelemään elämäänsä, kun puolison
lapsia tupsahtelee kotiin miten
sattuu. Kuormittumisen takana
voi olla vaikka se, ettei tiedä
riittääkö ruokaa, kun ei tiedä,
montako on tulossa ruokapöytään. Tämänkin vuoksi uusperheessä tulee olla selkeät rajat,
säännöt ja toimintakulttuuri.
Miehelle haluttomuus on
useammin itsetuntokysymys,
joka voi heijastua jopa sukupolvien ketjusta. Kun mies kokee,
että puoliso ei arvosta häntä tai
hän ei koe tulevansa hyväksytyksi tai saa ihailua juuri sellaisena ihmisenä ja miehenä kuin
hän on, hänen halukkuutensa
kärsii.

Väittelit tohtoriksi vuonna 2015 uusparisuhteen ongelmien
ehkäisemisestä interventiomallilla. Mitä väitöstutkimus kertoi
uusparien tyytyväisyydestä suhteeseensa?
Tutkimillani 65:llä uusparilla,
jotka osallistuivat lyhytinterventioon, nämä asiat olivat hyvin.
Sekä miehet että naiset kokivat, että heillä on suhteessaan
paljon kiintymystä ja ystävyyttä,
me-henkeä sekä tyydyttävää
seksuaalisuutta.
Kurssin jälkeisessä seurannassa saatiin tulos, että naiset
olivat tulleet taitavimmiksi riitelemään rakentavasti verrattuna
kurssin loppumittaukseen.
Tilastollisesti
merkitsevin
muutos tapahtui vanhemmuuden ongelmien vähenemisessä. Pienempi muutos tapahtui,
kun parisuhteen toimivuus parani. Kumpi parani ensin, se
ei selvinnyt, mutta nämä asiat
ovat toisiinsa kietoutuneita.
Miehet raportoivat naisia
enemmän ulkopuolisuutta ja
ex-elämän kielteistä vaikutusta
mittauskerrasta toiseen. Tämä
ei voi olla vaikuttamatta miesten intiimielämään.

Yksi selitys lienee se, että
eron jälkeen lapset yhä jäävät
usein äidille ja miehet muuttavat uuden puolison ja tämän
lasten luo. Tämä voi aiheuttaa
miehille syyllisyyden ja osattomuuden tunteita, jotka näkyvät
siten, että omien lasten tullessa
mies keskittyy heihin ja puoliso
kokee jäävänsä ulkopuolelle.
Mies saattaa myös jäädä kahden naisen miellyttämisloukkuun. Biologisen vanhemman
tulisi nostaa uusi puoliso rinnalleen vanhempana ja tehdä
tämä näkyväksi lasten nähden.
Jatkotutkimuksissa selvitettäviksi jää miesten kokema ulkopuolisuuden tunne suhteessa ympäristöön ja ex-elämän
vaikutus, joka tässä tutkimuksessa oli koko ajan aivan eri
tasolla kuin naisilla. Tulevissa
ohjelmissa tulisi enemmän kiinnittää huomiota näihin miesten
kokemuksiin.

Vuokko Malinen työskentelee koulutuskoordinaattorina, pari- ja perhepsykoterapeuttina ja
asiantuntijana Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Kompissa. www.komppi.net

Millä tavalla uusparisuhteen
Kehrä-mallia käytetään?
Parasta parisuhdeongelmien
ehkäisyä on tutkittu tieto parisuhteesta. Kun parit saavat
tiedon ymmärrettävässä muodossa, he voivat soveltaa sitä
suhteeseensa ja saavat sen
toimimaan paremmin. Uusparisuhteen Kehrä-mallia olivat
kehittämässä Sinikka Kumpula, Pekka Larkela ja allekirjoittanut sekä toteutusvaiheessa
myös Kirsi Heikinheimo.
Kehrä-mallissa ja sille pohjautuvassa lyhytinterventiossa
ensimmäisenä päivänä vahvistetaan parisuhteen positiivista pohjaa antamalla tietoa,
demonstroimalla
hyvää
ja
huonoa vuorovaikutusta sekä
oman puolison kanssa tehtävillä vuorovaikutusharjoituksilla.
Toisena päivänä harjoitellaan
puolison kanssa ongelmien käsittelyä ja ristiriitojen rakentavia
ratkaisuja.
Oli ilahduttavaa kuulla, kun
parit vielä yhdeksän kuukauden kuluttua kertoivat, että he
riitojen yhteydessä palaavat
muistelemaan, miten tämä
siellä kurssilla hoidettiinkaan.
Tämä kertoi meille, että parit
olivat sisäistäneet opitun hyvin,
kun sitä harjoiteltiin monen aistin kautta. Kehrä-mallin kuvan
avulla voi lukijakin miettiä, millä
osa-alueilla oma suhde toimii ja
millä se tarvitsisi vahvistusta.
Kun selvisi, että malli soveltuu uusparien tarpeisiin ja interventio toimii eli saatiin aikaan
pysyvää vaikutusta, kehitimme ohjaajakoulutuksen, jonka
avulla malli juurrutettiin kuntien
työntekijöiden työkaluksi. Koulutetut ohjaajat järjestävät näitä
Uusparisuhteen Tahdolla ja Taidolla -ohjelmia säännöllisesti
eri puolilla Suomea.
Jos tunnet olosi joskus neuvottomaksi suhteessasi, ei hätää: tutkimustieto kertoo, että
yksi kolmasosa meistä on luontaisesti parisuhdetaitajia ja kaksi kolmasosaa tarvitsee suhdetaidoissa harjoitusta.

7

Vaikka suhde alkaisi hurjan intohimoisena, etenkin suuressa perheessä eläminen tekee arjesta niin haastavan, että seksi jää usein
jalkoihin. Uusperheessä elävien mielestä himo säilyy, kun sitä muistaa ruokkia.

S

uplin sosiaalisen median kanavissa jaettuun kyselyyn halusta ja haluttomuudesta
vastasi 28 uusperheellistä, joista suurin
osa oli naisia. Osan uusperhe on perustettu melko vastikään, osalla vastaajista taustalla on jo
monien vuosien uusperheellisyys.
Joidenkin vastaajien mielestä halun ja haluttomuuden vaihtelussa ei perhemuodolla ole merkitystä, jos ero on henkisesti käsitelty. Kiireen ja
stressin aiheuttamia haluttomia kausia tulee, ja
ylä- ja alamäet kuuluvat kaikkiin parisuhteisiin.
Toiset muistuttavat, että suhteen alkuhuuma
jää uusperheessä lyhyeksi, kun lasten tahdittamaa arkea ei voi paeta. Jos toinen puoliso on lapseton, lapsiperhearki voi jo itsessään tuntua hämmentävältä ja seksin aikatauluttaminen vieraalta.
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Mistä aika ja paikka seksille?
Usein uusperhettä perustettaessa halu puolisoa
kohtaan on suuri. Monet kyselyn vastaajat kertovat, että alussa jo toisen ajatteleminen sai sukat
pyörimään jaloissa. Toisilla pariskunnilla hyvä
eroottinen suhde jatkuu pitkään alkuhuuman jälkeenkin.
- Meillä on ollut alusta asti intohimoa toisiamme kohtaan. Se ilmenee katseina, kosketuksina
ja sanoina pitkin päivää. Seksi sujuu ja sitä on
useamman kerran viikossa. Seksi on tyydyttävää
ja moniulotteista, kertoo eräs vastaajista.
Tämä toimiva kokemus on valitettavasti vähemmistössä. Monilla vastaajista perhearjen kiireet joko aiheuttavat väsymystä ja haluttomuutta
tai ovat esteenä seksille, vaikka halua olisi. Parin
oma aika saattaa rajoittua myöhäiseen iltaan tai
varhaiseen aamuun, jos niihinkään.
- Teinit valvovat myöhään, jolloin itse jo haluaa
nukkumaan. Pelko siitä, että lapset kuulevat, jarruttaa haluille antautumista. Aamulla nuoremmat
ovat niin aikaisin hereillä, että sitäkään hetkeä ei
pysty käyttämään, kiteyttää eräs vastaaja.
Lapsivapaat viikonloput ovat tärkeitä suhteen
hoidon kannalta, mutta kaikilla ei tätä mahdollisuutta ole. Tilakin on haaste etenkin, jos perheessä on pieniä, vanhempien kanssa nukkuvia
lapsia. Kodinhoitohuoneet, suihkut ja muut suljettavat tilat nousevat arvossa, kun vanhemmat etsivät paikkaa erotiikalle. Joku odottaa kesää, jotta
seksille olisi enemmän mahdollisuuksia:
- Muksut viihtyisivät pihalla, ja itsekin voisi
luonnossa sekstailla.
Toiset osaavat ottaa tilaisuuksien puutteen
kuin pitkitettynä esileikkinä:
- Himo on kovempi kun lapset ovat saman katon alla, koska silloin on vaikeampi harrastaa seksiä. Pitää mukavasti kipinää yllä, kun voi kiusoitella toista koko päivän ja lopulta yöllä pääsee
kunnolla lähekkäin.

Himon ruokkiminen auttaa
Tekniset esteet kuten kiireet ja tilan
puute ovat kuitenkin eri asia kuin
pitkittynyt haluttomuus. Aina puolisoiden tarpeet eivät kohtaa. Uusperheen henkilöristiriidatkin vaikuttavat. Lapsen tai entisen puolison
vaikea käytös saattaa päästä
puolisoiden väliin ja viedä kiinnostuksen seksiinkin.
Pahimmassa tapauksessa seksittömyys johtaa eroajatuksiin.
- Ahdistaa, kun tuntuu, ettei puoliso halua minua. Se saa tuntemaan olon vastenmieliseksi.
Tätäkö loppuelämän? Ilman seksiä? En halua
käydä vieraissa, mutta en halua seksitöntä elämää, pohtii eräs vastanneista.
Himoa pitää ruokkia läheisyydellä ja ajalla, jotta se pysyy yllä. Suplin kyselyyn vastanneet uusperheelliset kannustavat panostamaan suhteen
hoitoon ja ottamaan omaa aikaa, jos se suinkin
jotenkin onnistuu.
- Meille on tärkeää ylläpitää himoa, se kuitenkin erottaa parisuhteen muista suhteista. Ainahan
ei meinaa jaksaa, toisen vetovoima saa onneksi
mielen muuttumaan, sanoo yksi vastaajista.
- Oli ihanaa huomata kahdenkeskisellä lomalla, miten rento ja vapaa yhdessäoleminen muuttaa myös halua ja himoja, kertoo toinen.

Uusperheellisyys
– merkitystä vai ei?
Uusperheellisyys voi näyttäytyä
parisuhteessa myös positiivisena
asiana. Osa vastaajista kokee oppineensa aiemman liiton virheistä
ja niiden kautta itsestään.
- Ehkä itse edellisestä liitosta jotain oppineena ymmärrän, että tarvitsen läheisyyttä eikä seksiä voi tai
kannata pakottaa. Kumppanille voi
huoletta kertoa, että nyt pitäisi päästä lähelle ja
kainaloon, kommentoi eräs vastaaja.
Ihmisissä ja ihmissuhteissakin on eroavaisuuksia, ja ex on yleensä ex ihan hyvästä syystä.
- Aikaisemmassa suhteessa oli painostava ja
syyttelevä tunnelma. Ei mikään ihme, että myös
halut kuolivat. Nyt olo on edelleen kuin vastarakastuneena, kertoo toinen.
Pareja, joilla peitot eivät nykyisin usein heilu,
voi lohduttaa ajatus siitä, että pitkänkin kuivan
kauden jälkeen on vielä mahdollista löytää toisen
kainaloon uudelleen.
- Onneksi myös himo voi herätä uudestaan,
vaikka halutonta kautta olisi jatkunut pidempäänkin, kommentoi eräs vastaaja.

”Kumppanille voi
huoletta kertoa,
että nyt pitäisi
päästä lähelle
ja kainaloon.”
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”Niin ihanaa olla toimivassa parisuhteessa. Yhtä helppoa kuin
luonnollista. Myös seksi. Olo on
edelleen kuin vastarakastuneena. Nautin.”

”Nykyisessä parisuhteessa seksi on syventynyt ja himo kasvanut vain ajan myötä. Seksistä
uskaltaa nauttia ja antaa himolle vallan aivan eriin tapaan kuin
lyhyemmässä tai uudessa suhteessa. Aina halut eivät kuitenkaan kohtaa,mutta silloinkin on
pyritty huomioimaan kummankin tarpeet.”

”Meillä on ollut melkein koko
ajan hyvä suhde seksin osalta
niin kuin muutenkin. Molemmat haluaa ja tekee aloitteita.
Välillä on hiljaisempaa ja välillä kiihkeää. Joskus ei jaksa,
mutta usein annan vaikka en
oikein jaksaisikaan. Kun kaikki
8 lasta on paikalla niin silloin on
aika hiljaista. Olen kyllä tyytyväinen.”

”Arjen hektisyys jättää himot
taka-alalle välillä pitkäksikin
aikaa. Se on sääli, koska nautimme seksistä. On vain helpompi nukahtaa, että jaksaa
seuraavana päivänä. Pitäisi
ottaa himo normaaliin elämään
samalla tavalla kuin ruoan valmistus ja imurointi. Se kuuluu
kuitenkin parisuhteeseen.”

”Varsinkin suhteen alussa himo
oli kova ja jatkuva, mutta lasten jatkuva läsnäolo haittasi.
Tuli myös otettua riskejä, kun
ei pystynyt pitämään näppejä
erossa toisesta. Nykyään helposti tulee sanottua, ettei voi
kun lapset hereillä ja voi tulla
huoneeseen, vaikka todellisuudessa ei vaan tee mieli.”
”Arki on niin puuduttavaa välillä, että siihen kaipaisi enemmän myös himoa. Huomaa,
että puoliso on kiireinen ja työ
painaa hänen mieltään ja silloin myös seksi jää vähemmälle. Onneksi päivittäin halataan
ja pussataan.”

”Tarkoituksenamme on hankkia
yhteinen lapsi. Pelottaa, mullistaako lapsi halun haluttomuudeksi ja onko niin väsynyt, ettei
jää aikaa seksille ollenkaan.”

”Tarkoituksenamme on hankkia
yhteinen lapsi. Pelottaa, mullistaako lapsi halun haluttomuudeksi ja onko niin väsynyt, ettei
jää aikaa seksille ollenkaan.”

”Välillä ärsyttää, kun aikaa ja
halua olisi, mutta toista ei kiinnosta. Tai sit on vaan niin väsynyt että ei jaksa. Hermoa kiristää kun on paljon lapsia.”

(Sitaatit Suplin somekyselystä keväällä 2017)
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”Aluksi seksuaalinen vetovoima
oli suurta ja intohimo leiskui.
Sittemmin uusperheen haasteet ja riidat vaikuttivat omaan
haluttomuuteeni. Miehen negatiivinen suhtautuminen lapsiini
aiheutti kierteen, josta ei ole
päästy irti ja luulenkin, että ero
on edessä.”

”Joskus himottaa paljonkin, mutta läheisyys on vähentynyt ja
siksi myös seksi. Perheemme
on kovan ulkopuolisen paineen
alla ja oma jaksaminen on vähissä, tulee katkeraksi toiselle
ja seksittömyys on varmaan
osa kostotoimenpiteitä. Tekee
mieli kyllä, mutta puoliso turhauttaa.”

”Parisuhdetta hoidetaan, mutta
liian usein lapset tekemisineen,
tekemättä jättämisineen tuntuvat tulevan välillemme, mikä
ilmenee haluttomuutena.”

PARITERAPIAA
TELEVISIOSSA
Suplin Kirsi Heikinheimo auttaa pareja parempaan tulevaisuuteen televisio-ohjelmassa.

V

uosi 2017 alkoi Suplin
toiminnanjohtaja Kirsi
Heikinheimolla vauhdikkaana. Häntä ja Suplia pyydettiin mukaan asiantuntijaksi
MTV3:n tilaamaan uuteen parisuhde ohjelmaan: Paluu alttarille.
Kirsi työskentelee pariterapeuttina Paluu alttarille –sarjassa, jossa suhteessaan haastavassa tilanteessa olevat parit
pohtivat, jatkaako yhdessä vai
erota. Sarjassa esitellään 12
rohkeaa pariskuntaa, jotka
avaavat parisuhteensa paitsi terapeutille, mutta samalla myös
koko kansalle.
Kolmipäiväisen kuvausjakson aikana parit käyvät päivällä
juontaja Pipsa Hurmerinnan
kanssa paikoissa, jotka ovat
olleet merkityksellisiä juuri heidän suhteensa kannalta. Niihin
voi kuulua vaikkapa ensikohtaaminen, vihkipaikka tai synnytyssairaala. Pari palauttaa
juontaja Pipsa Hurmerinnan
kanssa mieleensä näitä kään-

nekohtia. Iltaisin on Kirsin ja
terapiaistuntojen vuoro.
- Päivän tapahtumat laukaisevat tunteita ja muistoja.
Ne ikään kuin tekevät pareille
yhteistä matkaa näkyväksi ja
avaavat mieltä pohtimaan parisuhdetta. Terapiaosuuksissa
keskustellaan heränneistä tunteista, mutta erityisesti käydään
läpi niitä perusongelmia, jotka
olivat parin syitä hakeutua mukaan ohjelmaan, Kirsi kertoo.
Vaikka terapian toteutuu tavanomaista tiiviimmässä tahdissa, sen intensiivisyys paikkaa
paljon. Pariskunta on poissa kotoa, pelkästään parisuhteensa
äärellä. Se auttaa keskittymään
suhteeseen ihan eri tavalla kuin
arjessa.
- Kolmessa päivässä ei tietenkään tehdä ihmeitä, mutta
parhaimmillaan matka voi antaa työkaluja vuorovaikutukseen ja toisen ymmärtämiseen,
herättää toivon ja alentaa mahdollisesti kynnystä hakea apua
jatkossa.

Halu jatkaa yhdessä on
tärkein
Paluu alttarille –ohjelmassa
nähdään monenlaisia tarinoita ja tavataan myös uuspareja. Kamerat ovat läsnä kolmen
päivän ajan, mutta ohjelmassa luonnollisesti nähdään vain
murto-osa kokonaisuudesta.
Haastatteluhetkellä ohjelman
teko oli noin puolivälissä.
- On ollut hienoa huomata, miten turvalliseksi yhteinen
matka koetaan, kameroista
huolimatta. Ihmiset tuntuvat
ottavan vastuun vahvasti
omasta prosessistaan. Siitä,
mitä he päättävät oppia tekemään suhteensa eteen – vaikkapa puhumaan tunteistaan
tai vahvistamaan läheisyyttä,
Kirsi Heikinheimo sanoo.
Hän oli mukana jo siinä vaiheessa, kun ohjelmaan osallistuvia pareja valittiin. Hänen
näkökulmansa terapeuttina oli
arvioida, ketkä parit parhaiten
hyötyisivät terapiasta.
- Motivaatio saada apua oli
tärkeä tekijä valinnassa. Molemmilla osapuolilla on oltava
halua selvitä suhteen aallonpohjasta ja etsiä tie takaisin
toisen läheisyyteen. Ei riitä,
että vain toinen haluaa niin.
Elina Teerijoki

Paluu alttarille MTV3:lla maanantaisin klo 21 kevään ajan.
Uusinnat samalla ja seuraavalla viikolla MTV3 sekä AVA.

11

Kipinää kahdessa sukupolvessa
Vanhemman rakastuminen saattaa hämmentää lasta. Parhaimmillaan uusvanhemmasta voi
kuitenkin tulla läheinen aikuinen keskustelukumppani matkalla kohti aikuistumista.

V

astarakastuneen elämässä on kipinää.
Uudesta ihanasta kumppanista on vaikea
pitää näppejään erossa. Suloista – paitsi
ehkä perheen lasten mielestä.
- Intensiivinen kuherteluvaihe vaatii aikaa ja
tilaa parin kahdenkeskisyydelle. Uusperheessä
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sitä ei ole aina helppo löytää, kun lapset ovat
läsnä jo suhteen alussa, pohtii uusperheneuvoja,
pari- ja seksuaaliterapeutti Milla Sahla.
Roihuava rakkaus ja tiivistyvä parisuhde saattaa lapsen näkökulmasta johtaa saavutetuista
eduista luopumiseen.
- Jos lähivanhempi on ollut pitkään perheen
ainoa aikuinen, lapset ovat ehkä tottuneet suurempaan tilaan ja päätösvaltaan kuin ikätasolle
kuuluukaan. Uuden kumppanin tullessa kuvioon
lapsi ikään kuin putoaa lapsen paikalle uudelleen
ja reagoi siihen, Milla Sahla selittää.
- Voi sanoa, että mitä tiiviimpi ja läheisempi
suhde omaan vanhempaan on, sitä enemmän tämän uusi suhde tulee iholle.
Vanhemman uuden suhteen hyväksymiseen

”Pussata ja halata voi lastenkin aikana, sillä onnellinen rakastuminen on positiivinen parisuhteen malli.
Rakkauden ilmapiirissä elämisellä on hyviä vaikutuksia.”

vaikuttaa myös se, miten hyvin lapsi on sopeutunut elämään eron jälkeen. Sillä on väliä, onko
erosta puoli vuotta vai kymmenen vuotta.
- Lapsilla on usein pitkäänkin eron jälkeen toiveena, että äiti ja isä palaisivat yhteen, ja uuden
kumppanin tulo häiritsee tätä haavetta. Tällaisessa tapauksessa lapsi tarvitsee vielä tukea uuden
elämänvaiheen hahmottamiseen.
Kuumia tunteita voi olla jo perheen seuraavassakin sukupolvessa. Teini-ikäinen on oman
seksuaalisen kehityksensä kiivaassa kasvuvaiheessa. Mitä lähemmäs aikuisuutta tullaan, sitä
enemmän nuori tarvitsee tilaa omalle elämälleen,
myös seksuaalisuudelle.
- Jos nuorella on jo oma seurustelukumppani
ja hän on muutenkin erkaantumassa lapsuudenperheestään, hän voi olla tyytyväinenkin, kun saa
enemmän tilaa omille jutuilleen, Milla Sahla sanoo.

Hellyyttä ei tarvitse piilottaa
Uusparin ei tarvitse peitellä hellyydenosoituksiaan lapsilta. Pussata ja halata voi lastenkin
aikana, sillä onnellinen rakastuminen on positiivinen parisuhteen malli. Rakkauden ilmapiirissä
elämisellä on hyviä vaikutuksia.
- Läheisten parisuhteet antavat nuorelle mallia siitä, miten parisuhteessa ja perheessä ollaan.
Jos lapsi on kokenut ydinperheessä ennen eroa,
että vanhempien suhde on etäinen tai riitainen,
voi olla korjaava kokemus huomata, että vanhempi pystyy rakastamaan toista aikuista, Milla Sahla
sanoo.
Pientä itsehillintää aikuisilta voi kuitenkin odottaa, sillä lapselle ajatus vanhempien seksuaalisuudesta on aina hieman häiritsevä. Selvä eroottisuus on tietysti säästettävä yksityisiin hetkiin, ja
rakastuneenakin aikuisen on muistettava vaalia
myös suhdetta lapsiinsa.
- Huomion ja ajan antaminen lapsille auttaa
heitä kestämään kateutta ja mustasukkaisuutta
kilpailutilanteessa, jonka vanhemman uusi suhde
luo.
Pohjimmiltaan kyse on samasta kysymyksestä, jonka ydinperheessä kasvava lapsi kohtaa jo
ennen kouluikää: vanhemmalla on sellaistakin

omaa elämää, joka ei kuulu lapselle. Äidin tai isän
kanssa ei voi mennä naimisiin.
Jos lapsi reagoi hellyyden näkemiseen kovin
voimakkaasti, hänelle kannattaa tarjota mahdollisuus puhua vanhemman parisuhteeseen liittyvistä ajatuksista. Hänelle voi myös sanoittaa, että
koska kumppani on äidille tai isälle tärkeä, on tärkeää myös osoittaa välittämistä.

Seksuaalisuus kehittyy hyväksynnästä
Lapsen ja nuoren seksuaalisuus kehittyy hyväksynnän ja kehollisuuden kokemuksista, joita läheiset hänelle tarjoavat. Turvallinen vuorovaikutus ja hoiva saa lapsen oppimaan, että hän on
arvokas ja rakastettava.
Aikuisten tehtävä on myös opettaa lapselle
huolenpitoa omista rajoista ja huolehtia, ettei hän
joudu alttiiksi aikuisuuteen kuuluville seksuaalisille asioille ennen aikojaan. Nuorelle on tärkeää
myös tietää, että aikuistuminen vie aikaa ja se sujuu eri ihmisillä eri tahtiin.
Pienet lapset saavat helposti läheisyyttä. Vauva tarvitsee paljon huolehtivaa kosketusta ja hellyyttä, ja vielä leikki-ikäistä on luontevaa sylitellä
ja pusutella. Teini-ikää lähestyväkin lapsi saattaa
yhä kaivata vanhemman hellyydenosoituksia,
vaikka ravistelee tukkaa pörröttävän käden pois.
- Huomiota ja kosketusta voi kaivata, vaikka
sitä ei suoraan sanokaan. Jos nuori sanoo vaikka, että niska on kipeä, vanhemman kannattaa
tarttua tarjottuun tilaisuuteen ja hieroa, Milla Sahla sanoo.
Nuoren on yleensä vaikea puhua seksiin ja
rakkauteen liittyvistä kysymyksistä vanhempiensa kanssa. Kaveriporukassa taas faktat sekoittuvat fantasiaan niin, että lopputuloksena voi olla
entistä hämmentyneempi olo.
Aikuisen apua ja asiallista tietoa voidaan tarvita hämmennyksen selvittämiseen. Tässä tilanteessa läheiseksi muodostunut uusvanhempi voi
olla mahdollisuus: hänen kanssaan voi olla helpompi jutella hankalista aiheista kuin oman biologisen vanhemman.
Elina Teerijoki
Julkaistu aiemmin Perheaikaa.fi –sivustolla.
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Pussel-projektet stödjer nyfamiljer

B

arnavårdsföreningens Pussel-projekt ordnar verksamhet för nyfamiljer i
form av stödsamtal, stödgrupper på nätet, enskilda dagar för
hela nyfamiljen och läger samt
utbildar professionella som möter dessa i sitt arbete.
Inom Pussel-projektet jobbar vi förebyggande och man
kan ta kontakt med oss då det
uppstår frågor eller utmaningar.
Det kan handla om utmanande
familjerelationer, parförhållandet eller relationen med barnen. Tillsammans kan vi fundera på vilket stöd som skulle
behövas i den situationen.
Vi erbjuder stödsamtal för
familjen i den konstellation som
familjen föredrar. Då det gäller
vuxna som vill boka tid för ett
samtal pratar vi varmt för att
båda vuxna i nyfamiljen kommer tillsammans eftersom det
i en nyfamilj är extra viktigt att
de vuxna vårdar sitt parförhållande. Med hjälp av en utomstående kan det också vara
lättare att prata om familjens
strukturer.
Eftersom projektet riktar sig
till hela Svenskfinland är det
viktigt för oss på Barnavårdsföreningen att erbjuda sådan
verksamhet som alla, oberoende av hemort kan delta i. Stödgrupper på nätet är ett sätt att
nå människor runtom i landet.
I stödgruppen kan du vara så
aktiv som du vill eller har möjlighet till eftersom man inte behöver vara närvarande en viss
tid. Nätgruppen är öppen i fyra
veckors tid och där kan deltagarna skriva inlägg och frågor
om sina egna och barnens upplevelser av att leva i nyfamilj.
Gruppen är öppen dygnet runt
så att deltagarna kan lägga till
frågor och funderingar när som
helst under dygnet. Gruppen
har två professionella ledare
som svarar på frågor under
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dagtid. En gång i veckan har
deltagarna också möjlighet att
delta i en livechat.
På våra nyfamiljsdagar och
veckoslutsläger kan hela nyfamiljen delta. Under dessa kan
familjen tillsammans med andra som lever i nyfamilj samtala om olika utmaningar och
glädjeämnen. Det är värdefullt
och givande att få dela erfarenheter med andra i liknande livssituation. Vuxna och barnen
har möjlighet att i skilda grupper fundera på hur deras familj
fungerar. Grupperna leds av
professionella ledare från Barnavårdsföreningen.
Vi vill gärna sprida vår kunskap till andra professionella
som möter nyfamiljer i sitt arbete och ordnar gärna föreläsningar och utbildningstillfällen.
Förutom att vi delar med oss
av vår kunskap kring nyfamiljer
så tar vi bl.a. upp de vanligaste
utvecklingsfaserna för nyfamiljer. Vi kan också skräddarsy
tillfällena enligt behov och önskemål.
I Pussel-verksamheten märker vi att kontakttaganden av
vuxna som lever i nyfamilj har
ökat och vi utvecklar ständigt
vår verksamhet så att den svarar på familjernas behov.
Barnavårdsföreningen har
jobbat med skilsmässoarbete
sedan år 2002 och i och med
Pussel projektet har vi haft
möjlighet att utveckla vårt arbete med nyfamiljer. Projektet erbjuder lättillgängligt och
kostnadsfritt stöd på svenska
till familjer i hela Svenskfinland.
Projektet som är finansierat
av STEA började år 2015 och
kommer att avslutas år 2017. Vi
hoppas på finansiering även efter 2017 så att vi framöver också kan arbeta med detta.
Tveka inte att ta kontakt, vi
finns här just för dig!

N SOM I NYFAMILJ
Tips för de vuxna i
familjen
1

Vi utformar vår familjs
regler.

2

Vi drar vår familjs gränser
och håller fast vid dem.

3

Vi håller familjemöten varje
vecka.

4

Vi är måna om att ha tid för
parförhållandet.

5

Vi är ärligt intresserade av
det som händer i vår
partners liv.

6

Vi skapar egna traditioner
och minnen (fotografier,
fester).

7

Vi funderar över hur vi
kommunicerar och
samarbetar.

8

Vi talar också om små
saker.

9

Vi gör saker tillsammans
som en familj och skapar en
vi-anda.

www.bvif.fi

Kuvassa vasemmalta:
Petteri Rantatalo
Mirva Kuivalainen
Anneli Mahlamäki
Maria Sarkkinen
Minna Maaria Virtanen
Anna Ojanne

Paha äitipuoli -näytelmä
Joensuun kaupunginteatterissa

V

iime vuonna, kun uusperheaiheista Paha
äitipuoli – rakastuminen ei ole kahden
kauppa -näytelmää esitettiin Helsingin Kansallisteatterissa, en harmikseni päässyt
teosta katsomaan. Nyt kun meille mieheni Jarin
kanssa tarjoutui mahdollisuus nähdä näytelmä
Joensuun kaupunginteatterin ensi-illassa, olin
erityisen ilahtunut.
Näytelmän käsikirjoittajat Marina Meinander
ja Kirsi Porkka olivat myös matkustaneet Joensuuhun katsomaan ensi-iltaa ja osallistuivat ennen näytelmää Teatteriklubilla ohjaaja Kai Paavilaisen isännöimään keskustelutilaisuuteen, jossa
olimme Jarin kanssa mukana Suplia edustamassa.
Keskustelutilaisuuteen osallistui kourallinen
teatterinystäviä ja lämminhenkisessä tunnelmassa läpikäytiin näytelmän syntyprosessia käsikirjoittajien näkökulmasta, sekä näytelmän ja uusperheteeman herättämiä tunteita ja kokemuksia,
joita kokemusasiantuntijoina toimme esille omasta näkökulmastamme.
Näytelmä oli hienosti toteutettu ja Joensuun
Kaupunginteatterin pieni intiimi päänäyttämö loi
oivat puitteet näytelmässä kuvatun perheen tarinalle. Itselleni näytelmän katsominen tarjosi kuin
eräänlaisen vertaiskokemuksen.

Paha äitipuoli -näytelmän keskiössä on uuden syntyvän uusperheen äiti, joka toivoo kaikille pelkkää hyvää ja yrittää kaikkensa sen eteen.
Näytelmän uusperheen muodostavat uusparin
lisäksi molempien teini-ikäiset tyttäret ja perheidylliä hämmentävät myös mm. isovanhempi ja
ex-puoliso.
Tarinassa on tunnistettavasti tuotu esiin uusperheen eri kehitysvaiheita, mikä herätti läpikäymään mielessä jälleen oman perheen kehityskaarta ja sen eri vaiheita. Vaikka näytelmä tuokin
esiin uusperhe-elämän alkuvaiheen haastavuuden, on tämä kuitenkin toteutettu armollisessa
hengessä ja kaikista roolihenkilöistä on haluttu
tuoda esiin myös hyvää ja kantavana teemana
näytelmässä olikin mielestäni rakkaus, rakkaus
sen eri muodoissa.
Äitipuolena uusperheessä elävälle katsojalle
näytelmä oli paikoitellen voimakkaitakin tunteita
herättävä. Se myös muistutti minua oman elämäni uusperhenäytelmän roolin kipupisteistä. Samalla se kuitenkin tarjosi oivan mahdollisuuden
nauraa puhdistavasti arjen tilanteille ja ikään kuin
kurkistaa lempeästi ja ymmärtävästi eri perheenjäsenten näkökulmiin. Lämmin suositukseni näytelmälle.
Repekka Puustinen

Paha äitipuoli – Rakastuminen ei ole kahden kauppa
Joensuun kaupunginteatterissa 13.5. 2017 saakka
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Supli ja Väestöliiton Perheaikaa.fi aloittavat toukokuussa ohjaajakoulutuksen, joka valmentaa ohjaamaan netissä sekä suljettuja että avoimia, kertaluonteisia chat-keskusteluja vaihtuvien uusperheteemojen
ympärillä. Nyt koulutettavat 14 uutta nettivertaisohjaajaa aloittavat
toiminnan Perheaikaa.fi -sivustolla marraskuussa 2017.

P

erheaikaa.fi -sivustolta löytyy tällä hetkellä
uusperheellisille kaksi Suplin nettikurssia,
omat keskusteluketjut sekä paljon videoita
ja artikkeleita uusperheellisyyteen liittyen. Koulutuksen myötä syksyllä 2017 starttaavat myös
uusperheiden omat chat-ryhmät vaihtelevin keskusteluaihein. Keskusteluihin ja chatteihin voi
osallistua täysin anonyymina ja toimintaa ohjaavat Suplin vapaaehtoiset vertaisohjaajat taustatukenaan Suplin ja Väestöliiton työntekijät. Suplissa
iloitaan, että vihdoinkin pystymme vastaamaan
uusperheiden moninaisiin ja muuttuviin tarpeisiin
entistä paremmin; jatkossa voimme tarjota paikasta riippumattoman vertaistuen foorumin ja tietoa uusperheessä eläville räätälöimällä keskusteluja erityiskysymysten ympärille kuten
• Uusperheet ulkomailla
• Isä- tai äitipuolena uusperheessä
• Lapseton äitipuoli uusperheessä
• Teini-ikäiset uusperheessä
• Isovanhemmuus uusperheessä/jne
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Chatohjaajien kouluttajina toimivat psykoterapeutti, perhe– ja pariterapeutti Kirsi Heikinheimo, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Elisa
Jyllikoski, ja vapaaehtoisina Suplissa toimineet
vertaisohjaajapari ja nettivertaisohjaajat Taija
Koski-Niemelä ja Teemu Niemelä sekä Matleena Aitasalo Väestöliitosta.
Perheaikaa.fi on verkkopalvelu, joka tuo vertaistuen ja asiantuntija-avun kaikkien ulottuville. Nettisivujen tavoitteena on tukea vanhempia
murrosvaiheessa parista perheeksi, auttaa heitä vanhemmuudessa ja vahvistaa parisuhdetta.
Perheaikaa.fi sivustolla on tarjolla chatteja, nettiluentoja, suljettuja nettiryhmiä, materiaalia ja nettikursseja.

Perimmäisten kysymysten
äärellä oman kumppanin kanssa
Seksuaalisuus meidän suhteessamme -kurssilla

T

ämän lehden teemana on seksuaalisuus,
jota toivotaan usein käsiteltäväksi myös
Suplin kursseilla. Kaikille Suplin kursseille
ilmoittaudutaan osoitteessa www.supli.fi ja ilmoittautumisen yhteydessä pariskunta täyttää nk. esitietolomakkeen, jonka tehtävä on palvella Suplin
ryhmänohjaajia heidän räätälöidessään ryhmässä käsiteltäviä asioita juuri kyseiselle ryhmälle
sopivaksi.
Suurin osa kursseille ilmoittautuneista pareista
toivoo kursseilla käsiteltävän uusperhevanhemmuuden, lastenkasvatuksen, menneisyyden haamujen, jaksamisen, perheen sääntöjen ja sopimusten lisäksi parisuhteen ja seksuaalisuuden
teemoja.
Seksuaalisuuden teemoja käsitellessä huomioidaan aina joitain perusperiaatteita. Ryhmiin osallistuneiden seksuaalisuusteemojen käsittelyssä
voi olla paljonkin eroja; osa saattaa olla käsitellyt
seksuaalisuutta parisuhteessaan paljonkin, mutta osalla kerta voi olla ensimmäinen, kun asiasta puhutaan avoimesti. Suplin kursseilla kaikkia
uusparisuhteeseen liittyviä aiheita tutkaillaan
sensitiivisesti ja jokaisen omaa yksityisyydentarvetta ja rajoja kunnioittaen. Etenkin seksuaalisuuden teemoja lähestytään kursseilla pääosin
oman kumppanin kanssa keskustellen. Teemaa
käsitellessä pyritään välttämään stereotypioita ja
huomioidaan se, että jokaisen seksuaalisuuden
kokemukset ja seksuaalihistoria on herkkä alue.
Kaikki Suplin kursseilla käsiteltävien teemojen
käsittely perustuvat luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Seksuaalisuus meidän suhteessamme
-kurssi marraskuussa 2017
Suplissa ollaan kehittämässä Voimaa Uusperheen arkeen -kurssien ja Rikasta Minua -parisuhdekurssien rinnalle nyt uutta, kauan toivottua
uusparisuhteen seksuaalisuuden ympärille kietoutuvaa parisuhdekurssimallia. Seksuaalisuus
meidän suhteessamme -kurssin kehittäjinä toimivat Suplin ja Parisuhdekeskus Kataja ry:n kouluttamat, vapaaehtoisina toimivat ryhmänohjaajat
Pauliina ja Kai Flang.
Ensimmäinen kurssi järjestetään aisteja hivelevässä ympäristössä Villa Mandalassa Loviisassa
24.-26.11.2017. Kurssille otetaan maksimissaan
seitsemän uusparia. Lisätietoja kurssista saat
Suplin toimistolta ja ilmoittautuminen kursseille
alkaa toukokuussa 2017. Seuraa siis Suplin ilmoittelua somekanavissa ja osoitteessa www.
supli.fi

Suplin vertaisryhmien
ja kurssien yleiset
pelisäännöt
• Ryhmät eivät sovellu akuutissa kriisissä
olevalle parille.
• Ryhmään ei voi osallistua lapsen
kanssa.
• Ryhmän toimintaperiaatteet ovat
luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus ja
kokemusten jakaminen.
• Ryhmään osallistuminen edellyttää
kokoaikaista läsnäoloa.
• Ryhmään osallistuu 4-7 pariskuntaa.
• Ryhmää ohjaavat Suplin kouluttamat
vertaisohjaajat.
Supli ei vastaa yhteistyökumppaneiden
järjestämisen kurssien sisällöistä eikä toimintaperiaatteista.
Lisätietoja vertaisryhmistä antaa
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Elisa Jyllikoski, elisa.jyllikoski supli.fi,
puh. 040 732 0076.
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Katso, onko Rikasta minua –kurssia tarjolla alueellasi: www.supli.fi/ilmoittautumiset

18

U

usperheen perheytyminen vaatii aikaa ja
avointa keskustelua siitä, miten käsitämme
ja määrittelemme perheen. Keitä meidän
perheeseen kuuluu? Kun kaikilla perheenjäsenillä ei ole biologisia siteitä tai yhdessä elettyä
historiaa, on selvää, että uusperheen jäsenten
suhteiden muodostumiseen kuluu aikaa. Lopputuloksena voi olla, että perheenjäsenillä on yhteinen ymmärrys uusperheestä ”meidän perheenä”.
Tällöin uusperheen jäsenillä on yhteinen käsitys
perhekulttuurista, yhteisistä pelisäännöistä ja
ennen kaikkea uusperheestä ”tunneperheenä”.
Suplin Kahdesta perheestä meidän laumaksi
-nettikurssin aikana keskitytään perheytymiseen,
opitaan ymmärtämään siihen vaikuttavia taustoja
ja tekijöitä sekä haetaan ratkaisuja eteen tuleviin
haasteisiin. Kurssi on tarkoitettu kaikille uusperheiden pareille, jotka haluavat eväitä uusperhe-elämän iloihin ja suruihin sekä vinkkejä “meidän lauman” löytämiseen.
Kurssille voi osallistua ajasta ja paikasta riippumatta omien mahdollisuuksien ja voimavarojen mukaan. Tarkoituksena on, että nettikurssi
käytäisiin yhdessä puolison kanssa. Usein jo
pelkästään keskustelu ja sen huomaaminen, ettei näissäkään kysymyksissä ole yksin, auttaa jo
eteenpäin.
Kurssin ovat koonneet itsekin uusperheelliset
Suplin vapaaehtoiset Teemu Niemelä ja Taija
Koski-Niemelä.
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Kahdesta perheestä
meidän laumaksi
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STEA:lta avustus
uusperhenuoren palkkaamiseksi Suplin toimistolle

S

upli sai STEA:lta (entinen Raha-automaattiyhdistys) avustuksen uusperhenuoren työllistämiseksi yhden vuoden ajaksi. Tavoitteena on työllistää uusperheessä elävä/elänyt 18-29
-vuotias nuori ja tarjota hänelle kokemuksia työelämästä, vahvistaa hänen osaamistaan, itsetuntoaan sekä työelämävalmiuksia. Avustus on
tarkoitettu ensisijaisesti sellaisen uusperhenuoren palkkaamiseksi, jolla on vaikeuksia työllistyä
vapailla työmarkkinoilla esimerkiksi työttömyyden
tai sopivan koulutuksen puutteen vuoksi.
Nuorelle tehdään yksilöity työsuunnitelma,
jossa huomioidaan hänen vahvuutensa, kehittämisen kohteet ja mahdollinen erityisen tuen tarve.
Pyrkimyksenä on, että nuoren työuran alkua ja
hyvinvointia tuetaan siten, että hänen olisi vuoden
työkokemuksen jälkeen mahdollista hakea opiskelemaan tai työllistyä vapaille työmarkkinoille.

Suurerhe-lastenkirja
käsittelee uusperheitä
lapsen mielellä ja kielellä

S

uurerhe on tarina Suurerheen perheestä,
joka asuu Erhelässä. Suurerheen perhe ei
ole mikään tavallinen perhe, koska yhden
suurerheen myötä heistä tulee suurperhe ja myöhemmin vielä uusperhe. Suurerhe on solmukas
tarina perheestä, jonka jäsenet tekevät virheitä,
ovat välillä kovaäänisiä ja usein myös kummallisia kuin jäätelötötteröt väärinpäin. Kaikesta huolimatta he löytävät yllättävistä ominaisuuksistaan
ratkaisun ongelmiinsa.
Keitä ovat Kynttilä ja Hymisijä, ja mitä tapahtuu Laventeli Suurerheelle, kun hän muuttuu
kokonaan siniseksi? Uppoudu kirjailija, kirjallisuusterapeutti ja psykoterapeutti Jussi Sutisen
kirjoittamaan kielettömään tarinaan, joka sukeltaa
perheiden ja uusperheiden ytimiin lapsen mielellä ja kielellä. Inhimillinen tarina käsittelee eroa ja
perustuu satuterapian teoriaan.
Tekstin takana on kirjailija, kirjallisuusterapeutti, psykoterapeutti Jussi Sutinen. Perhe- ja
psykoterapeuttina Sutiselle ovat tuttuja niin pitkittyneet erotilanteet kuin uusperheiden haastavat
roolit. Teoksen kuvituksesta vastaa kuvittaja, taidegraafikko Katrin Erlich. Teoksen on julkaissut
Suomen Psykologinen Instituutti ja sitä saa hyvin
varustelluista kirjakaupoista.
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Lähettäjä
Suomen Uusperheiden Liitto ry,
Läntinen Pitkäkatu 33,
20100 Turku

2

• Jäsenenä olet mukana tuomassa esille uusperheiden ääntä vaikuttamistyössä,
yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä uusperheiden aseman parantamisessa.
Supli pitää huolta, että uusperheiden ääni kuuluu päätöksenteossa.
• Jäsenet saavat vuonna 2017 kaksi kertaa kotiin postitettuna Supliikki-jäsenlehden.
Vuoden 2017 Supliikkien teemoina ovat seksuaalisuus (kevät) ja talous (syksy).
Tiedossa mielenkiintoista ja ihmisläheistä asiaa uusperheitä koskettavista asiakysymyksistä.
• Supli tarjoaa jäsenilleen kurssit, tapahtumat ja luennot jäsenhintaan. Esimerkiksi
Voimaa uusperheen arkeen –viikonloppukurssi ilman majoitusta maksaa 60 €/pariskunta (jäsenhinta) tai 110 €/pariskunta (muut kuin jäsenet)
• Jäsenet saavat Suplin sähköisen uutiskirjeen antamaansa sähköpostiin. Uutiskirje
ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa ja siinä tiedotetaan ajankohtaiset tapahtumat, kurssit,
tilaisuudet ja luennot.
• Liittymällä jäseneksi tuet alueellista uusperhetyötä. Mikäli omalla alueellasi on toimivat paikallisyhdistys, liitämme sinut sen jäseneksi. Jos alueella ei ole toimivaa
yhdistystä, liitämme sinut Suplin henkilöjäseneksi. Kummassakin tapauksessa olet
mukana tukemassa arvokasta vapaaehtoistyötä.
Miten paljon jäsenyys maksaa?
Jäsenmaksu vuodelle 2017 on 20€/pariskunta/vuosi tai 10 €/yksilöjäsen/vuosi. Liittymisen
yhteydessä saat jäsenmaksulaskun sähköpostiisi.
Miten voin liittyä jäseneksi?
Jäseneksi liitytään Suplin kotisivujen kautta
os. http://supli.fi/liity-jaseneksi/
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