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Parisuhde suomalaisessa elokuvassa

Kamreeri Karnalan 
SALARAKAS!
Kamreeri Esa Karnala 
on nähty useasti nuo-
ren avustajansa seurassa. 
Tällä viikolla pari saapui 
Olavi Virran keikalle eikä 
kätkenyt onneaan. Kam-
reeri Karnala kertoo tun-
tevansa olonsa nuoreksi 
jälleen. 

Karnalan vanhin tytär 
oli paikalla poikaystävän-
sä kanssa samaan aikaan. 
Järkyttynyt tytär kom-
mentoi tilannetta ”in-
hoittavaksi”. 

Saamiemme tietojen 
mukaan Karnalan vaimo 
on parhaillaan paranto-
lassa toipumassa. Vaimoa 
ei tavoitettu kommentoi-
maan uutista.

ILTAMAT:
Voita       

pääsylippu 
ensi vuoden 
seminaariin!

Laura Sora 
syrjäytetty

” Emme voi 
saada lasta” 

Moision tytär 
naimisiin!
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PÄÄKIRJOITUS

Yhteisiä elokuvakokemuksia 
ja ammatillista keskustelua

ämän tapahtuman juuret yltävät aina 1960-luvulle asti. Olin äitini ja mummuni kanssa Loi-
maalla ensimmäistä kertaa Elävissä Kuvissa. Näimme elokuvan Cherbourgin sateenvarjot. En 
muista, ehdinkö lukemaan elokuvan tekstejä. Elokuvan surumieliset sävelmät, pastellinsävyi-
nen maailma ja voimakkaat tunteet tekivät kuitenkin minuun lähtemättömän vaikutuksen. 
Silloin en vielä tiennyt, että teema monin tavoin tulisi joskus liittymään ammattiini. Samat toi-
veikkaat ja surumieliset tunnelmat, rakastumiset, pettymykset, kriisit ja erot ovat tänä päivänä 
päivittäin läsnä paripsykoterapeutin vastaanotolla ja psykoterapeuttien koulutuksissa. 

Syksyllä 2016 istuimme toisen elokuvaseminaarin lounastauolla pienessä ravintolassa. Kollegani Sauli, Kirsti 
ja Tarja ehdottivat minulle oman elokuvatapahtuman perustamista. Ehdotukseen oli helppo tarttua, sillä ajatus 
oli jo kypsynyt mielessäni hiljalleen. 

Kesä 2017 oli kylmä ja sateinen. Sadepäivien pelastukseksi minulle koitui Suomen 100-vuotisjuhlan kun-
niaksi julkaistu 232 SF-elokuvaa käsittävä kokoelmaboxi. Sen elokuvien katsominen haastoi ennakkokäsityk-
seni vanhasta Suomi-Filmistä. Kaikille tuttujen romanttisten tarinoiden 
ja komedioiden lisäksi valikoimasta nousi huikea joukko elokuvia, jois-
sa käsitellään tänäkin päivänä ajankohtaisia teemoja parien ja perheiden 
elämässä. Syntyi ajatus toteuttaa ensimmäinen Suhteessa Elävät Kuvat 
seminaari 100-vuotiaan Suomen kunniaksi tarkastellen pari- ja perhesuh-
teiden ja niihin vaikuttavien tekijöiden kehittymistä itsenäisessä Suomes-
sa. Elokuvat karsiutuivat vähitellen tässä seminaarissa nähtäviin viiteen 
elokuvaan, joista tämän seminaarin ensimmäinen ei kuulunut SF - boxiin. 
Neljä vuotta kestäneessä psykoanalyyttisessa paripsykoterapiakouluksessa 
läheiseksi tulleet kollegat Sauli Airikka, Anne Anttonen ja Jaana Lähteen-
suo innostuivat ajatuksesta ja ehdottamistani elokuvista. Tyttäreni Aliina 
Aavaluoma oli valmistumassa elokuva- ja tv-tuottajaksi. Aliinan mukaan 
tulo työryhmään nosti tulevan tapahtuman tason perinteisestä koulutus-
seminaarista monipuoliseksi tapahtumaksi, joka on tarjonnut siitä kiin-
nostuneille mielenkiintoista seurattavaa Facebook sivulla Suhteessa Elävät 
Kuvat heinäkuusta 2017 alkaen. 

Tavoitteemme Suhteessa Elävät Kuvat seminaarin myötä on mahdollistaa joka syksy pari- ja perhesuhteiden 
tiedostamattomasta dynamiikasta kiinnostuneille yhteisiä elokuvakokemuksia, luentojen myötä uutta teoreet-
tista ymmärrystä elokuvien suhdekysymyksiin, ammatillista keskustelua, osallistujien organisaatioiden omasta 
toiminnasta tiedottamista, sekä iltamissamme tarjota illallisen lisäksi elävää musiikkia, tanssia, verkostoitumista 
ja yhdessäoloa. Elokuvan ja ihmissuhteiden tutkimisen yhdistäminen toimii kuten hyvä parisuhde - yhdessä ne 
mahdollistavat jotakin sellaista uutta, jota kumpikaan ei yksin saavuttaisi. Toivon, että niin tässä seminaarissa 
kuin tulevinakin vuosina myös yhteistyö teidän osallistujien ja meidän tapahtuman järjestäjien välillä toimii 
samoin - molemminpuolisen inspiroitumisen myötä tapahtuvana vuoropuheluna, josta syntyy joka syksy uudis-
tuva ja antoisa seminaari.

Sanna Aavaluoma

”Elokuvissa käsitel-
lään tänäkin päivänä 
ajankohtaisia teemo-
ja parien ja perhei-
den elämässä.

T
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PERJANTAI 7.9.2018
08.30 - 09.00 Ilmoittautuminen
09.00 - 09.15 Seminaarin avaus: Sanna Aavaluoma
09.15 - 11.05 Laulu Tulipunaisesta kukasta (Teuvo Tulio 1938)
11.05 - 11.20 Tauko
11.20 - 12.05 Sauli Airikka:Johdatus psykoanalyyttiseen paripsykoterapiaan
12.05 - 13.05 Omakustanteinen lounas
13.05 - 14.30 Irmeli, seitsentoistavuotias (Ville Salminen 1948)
14.30 - 14.45 Tauko
14.45 - 15.30 Anne Anttonen: Kolmannen välttämättömyydestä parisuhteessa
15.30 - 16.00 Iltapäiväkahvit
16.00 - 17.30 Hedelmätön puu (Hannu Leminen 1947)
17.30 - 18.00 Tutustumista esittelypöytiin
18.00 - 24.00 Iltamat 
                                Tervetulomalja
          Buffet -illallinen
         Vapaata seurustelua ja tutustumista esittelypöytiin
         Kevyesti keskellä päivää
         Kilpailu

LAUANTAI 8.9.2018
09.00 - 09.15 Avaussanat
09.15 - 11.00 Naiset, jotka minulle annoit (Aarne Tarkas 1962)
11.00 - 11.15 Tauko
11.15 - 12.00 Jaana Lähteensuo: Narsistisuudesta parisuhteessa
12.00 - 13.00 Omakustanteinen lounas
13.00 - 14.20 Vihaan sinua, rakas (Edvin Laine 1951)
14.20 - 15.00 Sanna Aavaluoma: Luovasta ja kypsästä parisuhteesta
15.00 - 15.30 Iltapäiväkahvi
15.30 - 16.45 Paneelikeskustelu: Parisuhde muuttuvassa yhteiskunnassa
16.45 - 17.00 Päätössanat, kiitokset, voittajat, vuoden 2019 seminaarin julkistaminen

Psykoanalyyttinen paripsykoterapia
Suhteessa Elävät Kuvat -seminaa-
ri tarkastelee parisuhteita ja niiden 
haasteita elokuvien ja paripsykoana-
lyyttisen teorian avulla. Mikä tekee 
tästä seminaarista erityisen? Mikä 
erottaa psykoanalyyttisen paripsy-
koterapian muista pariterapioista? 

Psykoanalyyttisen paripsyko-
terapian perustana on psykoana-
lyyttinen teoria ihmisen mielen 
rakentumisesta sekä varhaisen 
vuorovaikutuksen ja objektisuhtei-
den vaikutus ihmisen kasvuun ja 
kehitykseen. Keskeistä psykoana-
lyyttisessa paripsykoterapiassa on 
tiedostamattoman läsnäolo ihmisen 
kokemusmaailmassa, ihmissuhteis-
sa ja kommunikaatiossa. 

Psykoanalyyttisessa paripsykote-

rapiassa parisuhdevalinta nähdään 
tietoisten tekijöiden lisäksi vahvasti 
tiedostamattomana tapahtumana. 
Projektiivisen identifikaation kautta 
puolisot tiedostamattaan auttavat 
toisiaan kummankin itseen inte-
groitumattomien osien  työstämi-
sessä ja ymmärtämisessä. Itsessä 
vielä hyväksymätön sijoitetaan toi-
sen ominaisuudeksi, jolloin sitä voi 
hieman etäämmältä yrittää ymmär-
tää ja saada haltuun.  

Paripsykoterapiassa puolisoita 
autetaan tulemaan tietoisiksi skit-
soparanoidisten ja depressiivisten 
mielentilojen merkityksestä erilais-
ten ahdistusten kanavana sekä siitä, 
miten nämä tilat vaihtelevat pari-
suhteessa. 

Terapeutin tehtävä on toimia 
parin ahdistuksen sisällyttäjänä sekä 
transferenssin, vastatransferenssin 
ja tulkintojen avulla auttaa paria 
ymmärtämään ja käsittelemään 
suhteessa olon vaikeuksia. Tera-
peutin kyky kannatella ja sisällyttää 
parin sietämättömiä tunteita auttaa 
paria palauttamaan ja kehittämään 
kannattelukykyä suhteessa toisiinsa. 

Keskeinen terapiaa ohjaava te-
kijä on PariTila (Morgan: couple 
state of mind), jossa terapeutti 
säilyttää ulkopuolisen, kolmannen 
position suhteessa pariin ja näkee 
suhteessa tapahtuvat asiat parin 
yhdessä luomiksi. Parin sisäistäessä 
tämän kolmannen position terapi-
an aikana, he kykenevät myös itse 

tarkastelemaan suhdettaan siten, 
että he näkevät itsensä ja toisensa 
osana suhdettaan. Tämä oidipaalis-
ten kysymysten riittävän ratkaisun 
tuloksena syntyvä kyky mahdollis-
taa yksilölle kyvyn tarkastella ja olla 
tarkasteltavana. Parisuhteen kan-
nalta se merkitsee kykyä säilyttää 
oma näkemys samanaikaisesti toi-
sen näkemyksen kunnioittamisen 
kanssa.    

Lähde: Shelly Nathans: Int-
roduction. Core concepts of the 
Tavistock couple psychotherapy 
model. ss.1-29. teoksessa Nathans 
& Schaefer: Couples on the couch. 
Psychoanalytic couple therapy and 
the Tavistock model. Routledge 
2017.
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Asiantuntijat

SANNA AAVALUOMA
• Tapahtuman johtaja, 

luennoitsija, paneelikes-
kustelun puheenjohtaja

• Psykiatrian erikoissai-
raanhoitaja

• Vaativan erityistason 
perhepsykoterapeutti

• Erityistason integratiivi-
nen paripsykoterapeutti

• Psykoanalyyttinen pari- 
psykoterapeutti

Suhteessa Oy, Helsinki

SAULI AIRIKKA
• Luennoitsija, paneelin 

asiantuntijajäsen
• Psykiatrian erikoissai-

raanhoitaja
• Vaativan erityistason 

perhepsykoterapeutti
• Psykoanalyyttinen pari- 

psykoterapeutti

Psykoterapiat Airikka & 
Airikka, Turku

ANNE ANTTONEN
• Luennoitsija, paneelin 

asiantuntijajäsen
• Pappi
• Erityistason integratiivi-

nen paripsykoterapeutti
• Psykoanalyyttinen pari- 

psykoterapeutti

Kirkkohallitus, johtava 
asiantuntija, Helsinki

JAANA LÄHTEENSUO
• Luennoitsija, paneelin 

asiantuntijajäsen
• Teologi
• Erityistason psykoana-

lyyttinen yksilöpsykote-
rapeutti

• Psykoanalyyttinen pari- 
psykoterapeutti

Kirkon perheneuvonta, 
Tampere

Aliina Aavaluoma on valittu Suh-
teessa Elävät Kuvat -tapahtuman 
tuottajan tehtävään 15.9.2017 al-
kaen. Aavaluoma valmistui eloku-
va- ja tv-tuotannon medianomiksi 
helmikuussa 2018. Hän on osal-
listunut ensimmäisen seminaarin 
rakentamiseen valinnastaan alkaen. 
Onnistuimme tavoittamaan Aava-
luoman keskellä kiireisintä semi-
naarin valmisteluaikaa ja saimme 
lyhyen haastattelun.

1. Kerro hieman itsestäsi ja 
suhteestasi elokuviin.  
Elokuvat ja elokuvan historia ovat 
aina olleet iso osa perheeni elämää. 
Olen aina ollut kiinnostunut eloku-
vista ja tarinan kerronnasta. Eloku-
va-alalle opiskelemaan hakeutumi-
nen olikin selkeä valinta. 

2. Minkälainen tapahtuma 
on Suhteessa Elävät Kuvat?                                                                  
Tämä tapahtuma yhdistää elokuvaa 
ja psykoterapiaa, jolloin kummas-

takin voidaan löytää jotakin uutta. 
Tapahtumaan kuuluu myös ohjel-
malliset iltamat, joihin ei tarvita 
erillistä pääsylippua. Osallistujilla 
on lisäksi mahdollisuus varata esit-
telypöytä ja päästä varsinaisen oh-
jelman väliajoilla esittelemään omaa 
toimintaansa.

3. Vaikuttaako tuottaja ta-
pahtuman elokuvien valin-
taan? 
Olen mukana elokuvien arviointi-
työryhmässä, joka valitsee tulevien 
tapahtumien elokuvat. 

4. Miten tuo työryhmä 
käytännössä toimii?                                                                                            
Käymme valikoidusti katsomas-
sa elokuvateattereissa esitettävät 
uudet pari- ja perhesuhteisiin 
liittyvät elokuvat, hankimme ja 
katsomme vanhempia elokuvia, 
keskustelemme ja arvioimme kat-
somiamme elokuvia etsien niistä 
sopivia teemoja. Käymme lisäksi 

elokuvatapahtumissa ja elokuva-
festivaaleilla.

5. Mitä erityisiä tehtäviä 
kuuluu tapahtuman tuot-
tajalle?                                                                    
Tapahtuman tilojen hankkiminen, 
valittujen elokuvien saatavuuden 
selvittäminen ja niihin esityslupien 
hankkiminen. Tapahtuman markki-
noinnista yhdessä tapahtuman joh-
tajan kanssa vastaaminen. Tapahtu-
man aikana asioiden sujuvuudesta 
huolehtiminen. Erilaisiin tieduste-
luihin vastaaminen. Yhteenvetona 
tapahtuman toteutumisen mahdol-
listaminen. 

6. Voitko jo paljastaa jota-
kin Suhteessa Elävät Kuvat 
-tapahtuman tulevaisuu-
desta?                                                                               
Tapahtumasta tulee joka syksyinen, 
syyskuun alkuun sijoittuva kaksi-
päiväinen seminaari. Ensi syksyn 

tapahtumassa ei ole yhtään suoma-
laista elokuvaa. Elokuvissa ja luen-
noissa paneudutaan sekä pari- että 
perhesuhteisiin.

Seminaarin tuottajaksi Aliina Aavaluoma

Aliina Aavaluoma valmistui elokuva- 
ja tv-tuotannon medianomiksi hel-
mikuussa 2018.
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PIRJO TUHKASAARI
• Paneelin asiantuntijajäsen
• Psykiatrian erikoissairaan-

hoitaja
• Vaativan erityistason yksi-

löpsykoterapeutti
• Vaativan erityistason per-

hepsykoterapeutti
• Psykoterapeuttikouluttaja

Psyko-Consult Tuhkasaari Oy, 
Hämeenlinna

Elokuvat

Seminaarin elokuvien 
esityskopiot on vuokrattu 
Kansallisesta audiovisuaa-
lisesta instituutista (KAVI).

Laulu tulipunaisesta 
kukasta
Ohjaaja: Teuvo Tulio 1938

Pääosissa: Kaarlo Oksanen 
(Olavi), Nora Mäkinen (Gasel-
li), Rakel Linnanheimo (Moi-
sion Kyllikki), Ida Hallikainen 
(Koskelan emäntä), Lauri 
Korpela (Koskelan isäntä)

Ison talon poika Olavi riitaan-
tuu vanhempiensa kanssa villin 
nuoruutensa johdosta. Olavi 
lähtee tukkilaiseksi ja kohtaa 
matkallaan lopulta vahvan 
naisen, joka uskaltaa haastaa 
Olavin elämänvalinnat.

Irmeli seitsentoista-
vuotias
Ohjaaja: Ville Salminen 1948

Pääosissa:  Eila Peitsalo (Irme-

li Svanberg), Birgit Kronström 
(äiti) Tauno Majuri (Heimo 
Hallamaa) Kullervo Kalske 
(Antti Koski)

Elokuva nuoren naisen kasvu-
kivuista. Irmeli palvoo kuolleen 
isänsä muistoa, rakastuu äidin 
uuteen sulhaseen ja karkaa 
kotoaan.

Hedelmätön puu
Ohjaaja: Hannu Leminen 1947

Pääosissa: Rauli Tuomi (Erkki 
Tyrni) Helena (Helena Kara), 
Joel Rinne (dosentti Sysikorpi)

Erkki ja Helena joutuvat 
luopumaan haaveistaan saada 
lapsi. Puolisot yrittävät löytää 
erilaisia ratkaisuja menetyksen 
käsittelyyn.

Naiset jotka minulle 
annoit
Ohjaaja: Aarne Tarkas 1962

Pääosissa: Rauha Rentola 
(Laura Sora) Stig Fransman 
(Erkki Sora) Elina Salo (Kati 
Korpi) Toivo Mäkelä (teatterin 
johtaja)

Elokuva- ja teatterimaailmaan 
sijoittuva kolmiodraamojen ta-
rina, jossa tosielämän ja näyttä-
möiden parisuhteet limittyvät.

Vihaan sinua, rakas
Ohjaaja: Edvin Laine 1951

Pääosissa: Ansa Ikonen 
(Leena Karnala), Edvin Laine 
(Esa Karnala), Leena Häkkinen 
(Kirsti Lumio), Eila Peitsalo, 
Lasse Pöysti, Eija Inkeri (Per-
heen aikuistuvat lapset)

Esan ja Leenan pitkä avioliitto 
kriisiytyy Leenan sairastuessa 
ja Esan hullaantuessa nuoreen 
kirjeenvaihtajaansa. Perheen 
nuorten käsitykset parisuhtees-
ta järkkyvät.

JUHA SILTALA
• Paneelin asiantuntijajä-

sen
• Helsingin Yliopiston 

Suomen Historian pro-
fessori
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Johdatus psykoanalyyttiseen paripsykoterapiaan
Teuvo Tulion ohjaama 
melodraama, Laulu tulipu-
naisesta kukasta, poh-
jautuu Johannes Linnan-
kosken samannimiseen 
romaaniin. Elokuva kertoo 
päähenkilön, Koskelan 
talon perillisen Olavin 
nuoruusvuosista hänen 
riitaannuttuaan vanhem-
piensa kanssa. 

Olavi olisi halunnut naida Ellin, 
mutta Koskelan sukuun ei ole kos-
kaan piikoja naitu. Elokuva toimii-
kin hyvänä johdatuksena psykoana-
lyyttisen pariterapian maailmaan 
alkaen esiaviollisten suhteiden ku-
vaamisesta ja myöhemmin niiden 
vaikutuksesta kykyyn sitoutua. Mi-
ten Olavin esiaviolliset suhteet vai-
kuttavat hänen avioliittoonsa men-
neisyyden haamujen ja syyllisyyden 
noustessa esiin? 

Toisena keskeisenä taustateema-
na voidaan tarkastella, miten Ola-
vin äidin ja isän suhteen vaikeudet 
heijastuvat poikaan, ja miten asioi-
ta Koskelan talossa on ratkottu yli 
sukupolvien. Elokuvan kautta voi-
daan tarkastella monia parisuhtee-
seen vaikuttavia ilmiöitä ja tekijöitä, 
kuten muun muassa, rakkaussuh-
detta, seksuaalista käyttäytymistä, 
viettelyä. intohimoa, mustasukkai-
suutta, uskottomuutta, alkoholin 
käyttöä ja väkivaltaa.

Tarina alkaa siitä, miten Olavi niit-
tää jo nuoresta miehestä alkaen 
suosiota kotitalonsa piikojen kes-
kuudessa. Annikki piian tunteet 
heräävät Olavia kohtaan, ja Olavi 
lupaa tavata hänet illalla tansseissa. 
Tansseissa ajan kuvan mukaisesti 
on myös muuta ohjelmaa, ja leikit-
täessä viimeistä paria uunista ulos 
Olavi ihastuukin Elliin, Gaselliin, 
Annikin jäädessä mustasukkaisena 
toiseksi. Olavi pääsee Ellin aittaan. 
Olavin äiti herää yöllä ja yllättää 
heidät sängystä. 

Äiti kertoo pojalle isän uskotto-
muudesta, yöstä, jolloin hän tapasi 
miehensä piian vierestä. Kiinnijää-
misestään raivoissaan mies heittää 
vaimoaan kirveellä, jonka jälki nä-
kyy yhä piirongin pinnassa. Äiti sa-
noo Olaville: ”Pelkään, että sinussa 
on isäsi verta”. Olavi vakuuttaa ha-
luavansa naida Gasellin, mutta äi-
din tuomio on tyly ”Tähän sukuun 
ei ole vielä koskaan piikaa naitu”. 
Näin äiti siirtää isän synnin Olavin 
kannettavaksi.

Aamulla Gaselli ajetaan talosta. Isä 
puhuttelee Olavia, mikä on sove-
liasta ja mikä ei. Poika kuitenkin 
kieltäytyy alistumasta isän tahtoon, 
jolloin Olavin on lähdettävä talosta. 
Isä tarjoaa Olaville rahaa, jota Olavi 
ei huoli. Äiti hyvästelee Olavin rin-
nastaen hänet jälleen isäänsä: ”Olet 
isäsi poika, ette välitä, hajotatteko 
vai rakennatte”. 

Olavi lähtee tukkilaiseksi. Kier-
täessään hän tutustuu pian uusiin 
tyttöihin yrittäessään haihduttaa El-
lin mielestään. Hän kohtaa Tumman 
tytön ja pääsee tämän sänkyyn va-
kuuttaen rakkauttaan. Mustasukkai-
set ja kateelliset kylän pojat telkeävät 
aitan oven, mutta Olavi poistuu nok-
kelasti ikkunasta. Hän joutuu tappe-
lemaan ja selviää voittajana. 

Tapahtumat kuvaavat miten 
Olavin miehisyys, maskuliinisuus 
ja maine ylivertaisena naisten mie-
henä kasvavat kaiken aikaa. Olavi 
kohtaa vaalean Pihlajantertun. Hän 
sanoo naiselle olevansa kulkemaan 
luotu, mutta tyttö antautuu siitäkin 
huolimatta hetken hurmaan jääden 
ikävään Olavin jälleen jatkaessa 
matkaansa ja kohtalokseen koitu-
nutta tyttöjen hurmaamista.

Olavin itsetunto naisten miehenä 
kokee kuitenkin kovan kolauksen, 
kun Moision suuren talon tytär 
Kyllikki suhtautuu penseästi ja tor-
juvasti Olavin lähentymisyrityksiin. 

Tarinan edetessä Olavi lupaa 
uhkarohkeasti laskea vaarallisen 
kosken, jota kukaan ei ole aiemmin 
onnistunut tekemään. Kylän mie-
het epäilevät ja lyövät tästä Olavin 
kanssa vetoa. Olavi kuitenkin on-

nistuu ja näin myös Kyllikin vasta-
hakoisuus alkaa sulaa. Hän löytää 
Moision aidanpielestä Kyllikin lu-
paaman merkin, taitetun ruusun-
oksan. Olavin ja Kyllikin suhde saa 
intiimin sävyn heidän joutuessa ui-
maan alastomina joen yli, sillä Toi-
vo, mustasukkainen kilpakosija, on 
vienyt lautan, jolla he olivat men-
neet virran yli. 

Olavi rakastuu Kyllikkiin. Hän 
esittää kosintansa Kyllikin isälle, 
joka torjuu hänet jyrkästi: ”Ei Moi-
sion tytärtä anneta tukkisouvareil-
le”, ja ajaa kosijan ulos. Olavi ei 
ala taivutella Moision isäntää suo-
peammaksi paljastamalla todellista 
syntyperänsä, vaan lähtee jatka-
maan vaellustaan elämäntapahtu-
mien painaessa enemmissä määrin 
hänen mieltään.

Olavi hakee lohtua alkoholista ja 
kaupungissa hän menee ilotaloon. 
Hän tapaa siellä Gasellin, joka to-
teaa: ”Tässä minä olen, sellaisena 
kuin sinä minut halusit”. 

Olavi päättää tämän jälkeen 
palata kotiin Koskelaan. Kotimat-
kalla hän poikkeaa erääseen taloon 
juomaan vettä. Hän kohtaa talon 
emännän, Pihlajantertun, ja saa 
kuulla heillä olevan yhteisen pojan. 

Kotiin palttuaan Olavi kuulee 
isänsä jo kuolleen. Äiti makaa sai-
rasvuoteella ja sanoo pojalleen en-
nen kuolemaansa: ”Nyt sinun on 
aika ruveta rakentamaan”.  

Olavi päättää palata Moisioon 
ja hän kosii uudelleen Kyllikkiä, 
mutta naisen isä on yhtä tyly kuin 
ennenkin. Kyllikki ottaa ohjat kä-
siinsä, sanoo kuuluvansa Olaville. 

Tämän jälkeen isä antaa hänelle 
luvan mennä miehelle, mutta ”sa-
massa puvussa kuin hän on taloon 
tullutkin”. Uhmakkaasti Kyllikki 
ryhtyy riisumaan vaatteitaan, kun-
nes isä keskeyttää hänet. Näin van-
hempien tahto lastensa parisuhtei-
den suhteen on ensimmäistä kertaa 
murrettu.

Olavin ja Kyllikin häät vietetään 
Moisiossa ja Kyllikin isä kehuu vie-
railleen sulhasta, jonka nyt tietää 
Koskelan isännäksi. Kesken juhlan 
kilpakosija Toivo pyytää Olavin 
syrjään ja herättää tämän musta-
sukkaisuuden sanomalla: ”Luulet-
ko sinä itsekään valkoisen karitsan 
saaneesi?”. 

Olavi raivostuu Toivon sanois-
ta ja rikkoo pelimannin viulun. He 
siirtyvät kamariin ja hän syyttää 
Kyllikkiä esiaviollisesta suhteesta, 
joka sanoo olevansa puhdas louk-
kaantuen siitä, miten Olavi uskoo 
kostohimoista Toivoa kysymättä 
asian laitaa Kyllikiltä. Hän kysyy 
Olavilta: ”Kuinka monta vihkimä-
töntä vaimoa sinulla itselläsi on 
ollut?”. Olavi siirtyy tukkilaisten 
seuraan, ja rantaan tuodaan ruu-
mis, Tumma tyttö on hukuttautu-
nut. 

Palattuaan Kyllikin luo Olavin 
haavoittuvuus ja itsekeskeisyys 
nousevat esiin, hän uhkaa ensin 
tappaa Kyllikin, mutta aikoo sit-
ten tappaa itsensä, sillä hän kokee 
hääyönsä ja koko elämänsä olevan 
sirpaleina. Kyllikki kysyy häneltä: 
”Entä minun hääyöni?”, ja sanoo: 
”Kuolema on liian helppo keino. 
Vääryydet voi hyvittää ainoastaan 
elämällä. Sinun täytyy elää minun 
tähteni.” 

Olavi ja Kyllikki asettuvat elämään 
Koskelaan. Kyllikin synnytyksen 
hetki lähestyy. Kätilö on jo paikal-
la, kun Annikki poikkeaa taloon 
matkalla vanhempiensa luokse. 
Hän tunnustaa rakastaneensa Ola-
via, mutta esittää syytöksensä tätä 
ja koko miessukukuntaa kohtaan: 
”Teidän rakkautenne! Mitä te 
meille tarjoatte? Ruumista ja vielä 
kerran ruumista. Kaikki me naiset 
kaipaamme rakkautta, me olemme 
samaa lajia, emme hyviä emmekä 
pahoja.” 

Annikin lähdettyä Olavi kuulee 
lapsensa ensimmäiset parahdukset. 
Hän kantaa kahvitarjottimen si-
sään, ottaa vauvan syliinsä ja suu-
telee Kyllikkiä otsalle ja Kyllikki hy-
myilee. Hurjalla vimmalla alkanut 
liitto seestyy vähitellen pariskunnan 
esikoisen synnyttyä. Synnit ovat 
saaneet sovituksensa.

Sauli Airikka

”Miten Olavin 
esiaviolli-
set suhteet 
vaikuttavat 
hänen avio-
liittoonsa 
menneisyy-
den haa-
mujen ja 
syyllisyyden 
noustessa 
esiin? 
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Kolmannen välttämättömyydestä parisuhteessa
Ville Salmisen ohjaama 
(1948) Irmeli seitsentois-
tavuotias kertoo nuoren 
tytön kasvutarinan, jossa 
kaikuu vanha myyttinen 
tarina Oidipuksesta. 

Oidipuksen vanhemmat hylkää-
vät lapsen kuultuaan ennustuksen, 
jonka mukaan lapsi tuhoaa heidät. 
Myöhemmin tietämättään hän 
murhaakin isänsä ja avioituu äitinsä 
kanssa. Psykoanalyyttisen ajattelun 
mukaan Oidipuksen tuskallinen tie 
sokeasta toiminnasta omien teko-
jensa seurausten ymmärtämiseen 
on jokaisen ihmisen kasvutarinaa. 

Kuinka selvitä sokeiden sisäisten 
impulssien keskeltä omaan vastuul-
liseen ja luovaan elämään? Kuinka 
sietää vanhempien parisuhteen 
ulkopuolelle joutuminen katkeroi-
tumatta ja kadottamatta yhteyttä 
hyvään pariin? Kuinka suojella pa-
risuhdetta kolmansilta tuhoamatta 
itseä tai toisia? 

Ihmisten väliset suhteet asettuvat 
aina kolmenvälisiin asetelmiin, jot-
ka kaleidoskoopin omaisesti vaihte-
levat hetkestä toiseen, näin myös Ir-
meli-elokuvassa. Toisinaan kolmas 
heijastuu peilistä, toisinaan kamera 
ohjaa katsojan kolmanneksi, joskus 
kolmas paria tarkkaileva silmäpari 
kuuluu koiralle. Vasta kolmas mää-
rittelee parin pariksi. Ilman kolmat-
ta, joka asettuu suhteeseen parin 
kanssa ei syntyisi kokemusta parin 
suhteesta.

Irmelin luonnollinen kehitys katke-
aa idealisoidun isän menettämiseen 
liian varhain. Hänen kehityksensä 
naiseksi uhkaa pysähtyä, kun elävä 
suhde muuttuu kuolleeksi muuttu-
mattomaksi muistoksi. Irmelin on 
vaikea sietää elämän jatkumista kos-
ka suhde isään ei enää kehity. Äidin 
uusi miesystävä sysää taas kasvun 
liikkeelle. Rakkauden kohde vaih-
tuu, sisäinen kilpailu äidin kanssa 
jatkuu, mutta aiheuttaa valtavaa 
syyllisyyttä ja häpeää. 

Fantasiatasolla Irmeli voisi toivoa 
äidin kuolemaa, mutta ajatuksen he-
rättämä syyllisyys saa hänet kääntä-
mään kuolema-ajatukset itseensä. Ir-
meli etsii tietä ulos tilanteesta tavalla 
ja toisella, kunnes ahdistuksen kautta 
onnistuu riittävästi työstämään tun-
teitaan ja löytämään realistisemman 
kohteen rakkaudelleen.

Jotain tässä asetelmassa vuositu-
hannesta toiseen resonoi inhimil-

lisen kokemuksen kanssa. Rakkaus 
etsii kohdettaan, kunnes löytää vas-
tavuoroisen suhteen, jossa yhteys 
ja yhteinen kasvu ovat mahdollisia. 
Tai mieli eksyy fantasioiden viidak-
koon eikä löydä tietä ulos kiellet-
tyjen toiveiden, syyllisyyden ja hä-
peän labyrintista. 

Oidipus hukkui haaveisiinsa ja 
puhkoi silmänsä, ettei näkisi omaa 
häpeäänsä. Irmeli taisteli tiensä har-
hakuvitelmista todellisuuteen, jossa 
hän menneisyyteen juuttumisen si-
jasta pystyy valloittamaan oman nä-
köistään elämää riittävän erillisenä 
vanhemmistaan.

Psykoanalyyttisessa teoriassa 
ajatellaan näiden asetelmien elävän 
jatkuvassa dynaamisessa liikkees-
sä meidän jokaisen sisällä. Lapsi 
syntyy parin suhteesta. Tämä on 
toistaiseksi vielä biologinen fakta. 
Siittiön ja munasolun yhtymisen 
jälkeen ulkoiset puitteet voivat saa-
da kovin monenlaisia puitteita, joi-
ta lapsi alkaa synnyttyään hahmot-
taa pala palalta. 

Ensin on lapsi ja hoito, joita hän ei 
kykene erottamaan erillisiksi. Tä-
män eriytymättömän yksikön ulko-
puolella vauva erottaa jo varhain ul-
kopuolisia tekijöitä. Mielessä alkaa 
hahmottua erilaisia suhteita, joista 
osassa lapsi on osapuolena ja osaa 
hän tarkkailee ulkopuolelta. Tämän 
klassisen, usein vauvan, äidin ja isän 
muodostaman, kolmion vaiheittai-
nen työstyminen yksilön mielessä 
on psykoanalyyttisen näkemyksen 
mukaan kaiken mielen kehityksen 
ja ajattelun perusta. 

Se, millaisten suhteiden keskel-
lä olemme itse kukin kasvaneet ja 
kehittyneet, vaikuttaa ratkaisevasti 
siihen, miten koemme maailman 
ympärillämme. Varhain vauva ais-
tii, onko hän turvassa suhteidensa 
keskellä. Onko kokemus ulkopuo-

lisesta ”toisesta” uteliaisuutta he-
rättävä vai uhkaava? Äidin ja isän 
välinen suhde on siis jo varhain 
puntarissa. Kolmas tarkkailee ja 
vaikuttaa suhteeseen heti astut-
tuaan näyttämölle.

Myöhemmin lapsen kasvaessa toi-
seus, jota isä usein edustaa, tulee 
yhä tärkeämmäksi maailman avar-
tajaksi. Seksuaalinen kehitys ta-
pahtuu tytöllä ja pojalla erilaisissa 
asetelmissa. Klassisen mallin mu-
kaan tyttö rakastuu isään ja poika 
samaistuu häneen ja vastaavasti ra-
kastuu äitiinsä.

Onnellisessa tapauksessa äiti ja 
isä ottavat arvostaen vastaan lap-
sensa intohimon ilmaukset, mutta 
jättävät hänet kuitenkin parisuh-
teen ulkopuolelle. Näin lapsi op-
pii, että ulkopuolisenakaan hän ei 
ole yksin ja hyljätty. Ulkopuolisuus 
mahdollistaa tietynlaisen mielen 
vapauden ja tilan ajatella itse. Ke-
hitys vie lasta kohti omaa elämää ja 
omia suhteita.

Riittävän hyvän parisuhteen keskel-
lä kasvaneella on mielessään kuva 

suhteesta, joka ravitsee ja kannat-
telee myös kolmatta. Tämän mieli-
kuvan kanssa kuljemme maailmalla 
etsimässä kyllin samanmuotoista 
kumppania jatkaaksemme oman ta-
rinamme työstämistä. 

Tällainen sisäinen pari tai si-
säinen kolmio on kuin Tuhkimon 
kenkä, johon prinssin tavoin toi-
vomme löytävämme sopivan jal-
kaparin. Kenenkään muotti ei ole 
vailla kuhmuja ja lommoja. Mitä 
keskeneräisempiä näytelmämme 
ovat, sitä enemmän parisuhteessa 
on haasteita. Jokaisella riittää jotain 
työstettävää. Prinssin lasikengän si-
jasta muottien soisi olevan jousta-
vampaa materiaalia, joka kehittyisi 
ja löytäisi uusia muotoja parisuh-
dearjen keskellä.

Elokuvan Hedelmätön puu (oh-
jaus Hannu Leminen, 1947) He-
lenan ja Erkin suhteesta puuttui 
hyvä kolmas, joka olisi auttanut 
heitä kasvamaan parina. Heidän 
mielikuvissaan heiltä puuttui lapsi, 
mutta Mary Morganin kehittämän 
luovan parin käsitteen kannalta hei-
dän suhteestaan puuttui myös kyky 
nähdä parisuhteensa kolmantena. 

Luova pari kykenee katsomaan 
suhdettaan ikään kuin ulkopuolelta, 
kolmannen kannalta. Puolisot pys-
tyvät eläytymään toisen kokemuk-
seen kadottamatta kosketusta omiin 
tunteisiin. Luovan parisuhteen eril-
lisyydessä erilaisuus on arvokasta, ei 
uhkaavaa. Toisen erilaisuutta arvos-
taessaan pari voi yhdessä synnyttää 
uusia ajatuksia ja ideoita, joskus 
myös vauvoja.

Missä tahansa parisuhteessa luova 
parisuhde voidaan menettää ah-
distavien elämäntilanteiden kes-
kellä. Silloin kummankaan puoli-
son mieleen ei mahdu muuta kuin 
huoli omasta selviytymisestä. Suh-
teessa pudotaan ikään kuin nar-
sistiseen taskuun, jolloin mielessä 
ei ole enää toista. Olotila on kuin 
takauma vauvan ja hoitajan eriyty-
mättömästä sulaumasta. Kaikki it-
sen ulkopuolella oleva erilainen on 
uhkaavaa. Uteliaisuus toisen miel-
tä ja kokemusta kohtaan puuttuu 
täysin. 

Kahden kesken Helena ja Erkki 
putoavat vuorovaikutuksessaan uu-
destaan ja uudestaan tällaisen ahdis-
tuksen keskelle. Erilaisten kolman-
sien avulla heidän kykynsä ajatella 
kehittyy ja erilaisia luovia ratkaisuja 
alkaa löytyä. Mutta saavuttavatko 
he yhteisen luovan parisuhteen 
vai ajautuvatko he yhä uudestaan 
kahdenkeskisyyden yksiulotteiseen 
illuusioon?

Anne Anttonen

”Ihmisten väliset 
suhteet asettuvat 
aina kolmenvälisiin 
asetelmiin, jot-
ka kaleidoskoopin 
omaisesti vaihtelevat 
hetkestä toiseen.
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Aarne Tarkaksen elokuva 
”Naiset, jotka minulle 
annoit” (1962) kertoo 
helsinkiläistyneiden näyt-
telijöiden – Lauran ja Erkin 
– parisuhteen tarinan. Ta-
rina kuullaan ja nähdään 
sen alusta puolisoiden 
tekemään eropäätökseen 
saakka. 

Erkki ei ole enää lupaava amatöö-
rinäyttelijä, vaan hänestä on kas-
vanut ammattilainen. Hänet on 
kutsuttu Tampereelta Helsinkiin 
entistä isompaan teatteritaloon, ja 
hänen uransa on vakaalla pohjalla. 
Työnantajalleen hän on kantava 
voima. Toisin on yksityiselämäs-
sä. Erkki tuo perheelleen elannon, 
mutta saa merkityksen elämäänsä 
perhesuhteiden ulkopuolelta. Hän 
elää vaimostaan ja lapsistaan vie-
raantuneena. 

Laura on miestään kymmenen 
vuotta vanhempi näyttelijätär. Hän 
on menestynyt aikoinaan operetti-
rooleissa pienellä paikkakunnalla, 
mutta menestyksen vuosista on jo 
aikaa. Laura kärsii, paitsi kenties 
taitojensa keskinkertaisuudesta, 
myös sukupolvelleen tyypilliseen 
tapaan keski-ikäiselle naisnäytteli-
jälle sopivien roolien vähäisyydes-
tä. Pariskunnalla on kaksi lasta.

Aarne Tarkaksen elokuvassa on eri-
tyinen rakenne, joka synnyttää tun-
nun tilinteon hetkestä. Tarina alkaa 
arkisesta tilanteesta Erkin tullessa 
kotiin, mutta etenee tämän jälkeen 
pääosin takautumien avulla. 

Ensimmäisen pitkän takauman 
aikana Laura muistelee, miten hä-
nestä tuli Erkin kanssa pari. Hei-
dät yhdisti työ operetissa Mus-
talaisruhtinatar – he olivat ensin 
pari näyttämöllä ja tämän jälkeen 
sellainen myös yksityiselämässä. 
Heidän tarinansa alkaessa Laura oli 
tahollaan naimisissa itseään van-

hemman, operetin ohjaajan Leo 
Luotolan kanssa. Seuraavien takau-
mien aikana Erkki muistelee, miten 
kaikki alkoi muuttua. 

Elokuvan loppupuolella Laura 
ja Erkki päätyvät puhumaan yhdes-
sä ja kykenevät myös yhdessä muis-
telemaan parisuhteensa viimei-
simpiä vaiheita. Näin elokuvaan 
rakentuu kaksi aikatasoa, joista 
toisella siirrytään iltapäivästä yön 
jälkeiseen aamuun ja toisella lähes 
vuosikymmen eteenpäin.

Myös paripsykoterapiaan liittyy 
muisteleminen. Muistelemalla 
parit yrittävät tavoittaa sekä sen, 
miten kaikki alkoi, että sen, miten 
kaikki muuttui. Näin hahmottuu 
kuva polusta, jota pitkin on tultu 
nykyiseen, mahdollisesti hyvinkin 
kriisiytyneeseen tilanteeseen. 

Elokuvassa kriisiytyneen nyky-
hetken kärjistyminen johtaa muu-
toksiin. Lauran kohdalla nuo muu-
tokset ovat sisäisiä, Erkin jäädessä 
lähes sivustaseuraajan rooliin. Vaik-
ka Laura käyttää halpaa konjakkia 
oman kokemuksellisen todellisuu-
tensa vaimentajana, hän ei kuiten-
kaan täysin kiellä sitä. 

Mieleensä tulvahtavien muis-
tojen myötä Laura kykenee sekä 
tuntemaan tuskaa että jäsentämään 
elämänsä kokonaisuutta. Hän kas-
vaa ulos asenteesta, jossa on yrit-
tänyt pakottaa maailman tottele-
maan itseään. Laura kohtaa uudella 
tavalla niin sisäiset kuin ulkoisetkin 
realiteetit, eikä liene sattumaa, että 
Aarne Tarkas on sijoittanut lasten-
huoneeseen elokuvansa kirkkaim-
man hetken.

Elokuvalla on erikoinen nimi ”Nai-
set, jotka minulle annoit”. Nimi on 
kuin Erkin suulla todettu lausah-
dus, mutta ketä hän puhuttelee? 
Elokuvan sisältö ei anna minkään-
laista syytä olettaa, että Erkki viit-
taisi ihmistä Korkeampaan Voi-
maan. 

Elokuvan kuluessa Erkki näyttää 
kulkevan voitosta voittoon, onpa 

sitten kyseessä työ tai rakkauselä-
mä. Mikään ei näytä himmentävän 
hänen kulkuaan, mutta mikään ei 
näytä myöskään tarttuvan häneen. 
Hän on valmis jäämään tai lähte-
mään, miten vain pyydetään. Hän 
omaksuu roolinsa sulavasti niin 
näyttämöllä, kameroiden edessä 
kuin yksityiselämässään. Ehkä juuri 
tässä raottuu Erkin tragedia. 

Kun Lauran ensimmäinen puo-
liso kysyy nuorelta Erkiltä, mikä on 
tämän mielipide näyttämötaiteesta, 
Erkki sanoo näyttelijän tehtävää 
pyhäksi ja jatkaa: ”Itsensä toteutta-
minen on suurinta, mitä tiedän!”. 
Erkki toteuttaa itseään omaksu-
malla käsikirjoitettuja rooleja. Hän 
paneutuu töihinsä huolellisuudella, 
itseensä ei niinkään. Näin Erkki 
luulee toteuttavansa itseään, vaikka 
jää täyttämään toisten toiveita tai 
oman mielensä impulsseja. Pää-
osien esittäjä jää omassa elämäs-
sään sivuosaan. Vieraus itselle on 
myös narsistisen haavoittuneisuu-
den ytimessä.

On sanottu, että jokaisen tarinan 
alusta löytyy myös sen loppu. Näin 
näyttää olevan ainakin Lauran ja 
Erkin kohdalla. Valitessaan toisen-
sa, Laura on pienen paikkakunnan 
valovoimainen tähti ja Erkki ama-
tööri, jonka tähti on nousemassa. 
Syntyy keskinäisen ihailun kehä, 
joka vangitsee heidät. 

Erkki kertoo Lauralle romant-
tisen hetken koittaessa, miten 
hän vaikuttui Lauran esityksestä 
13-vuotiaana ja ahmi tämän jälkeen 
kaiken teatteritaiteeseen liittyvän 
kirjallisuuden. Laura puolestaan 
kertoo ihailleensa Erkin ulkonäköä 
ja innokkuutta. 

Pari viettää ensimmäisen yhtei-
sen kesän mökillä, jonka pihassa on 
aurinkokello. Nimensä mukaisesti 
aurinkokello toimii vain aurinkoi-
sina päivinä. Laura ja Erkki ottavat 
aurinkokellon mukaan kotiinsa ja 
yrittävät elää sen mukaisesti vain 
aurinkoisia päiviä. Tämä ei ole mah-
dollista minkään parin kohdalla. 

Lauran ja Erkin keskinäisen 
ihailun kehä ei kestä parin kohda-
tessa arjen, elämänkaaren ja kasvun 
tuomat paineet. He ovat muodos-
taneet tiedostamattoman projek-
tiivisen systeemin, jonka avulla he 
eivät kykene psyykkiseen sisällyt-
tämiseen. Lauran sädekehän rik-
koontuessa Erkin silmissä, heidän 
suhteellaankaan ei näytä olevan 
enää tulevaisuutta. 

Suomessa narsismista paljon kir-
joittanut Riitta Hyrck käyttää teo-
reettisena lähtökohtanaan Herbert 

Rosenfeldin ja W. Ronald D. Fair-
bairnin tekemää työtä ja kutsuu 
narsistisia potilaita joko ohut- tai 
paksunahkaisiksi. 

Sanat vastaavat hyvin arkisia ha-
vaintoja. Paksunahkainen puoliso 
on immuuni saamalleen palautteel-
le, kun taas ohutnahkainen puoliso 
on herkistynyt sille ja haavoittuu 
helposti ihmissuhteissaan. Usein 
he muodostavat parisuhteen kes-
kenään. On huomionarvoista, että 
Hyrckin mukaan jokaisen paksu-
nahkaisesti narsistisen henkilön si-
sällä on ohutnahkaisesti narsistinen 
puoli ja päinvastoin. 

Elokuvan Laura on 1960-luvun 
naisnäyttelijänä haavoittuvassa yh-
teiskunnallisessa asemassa, samaan 
aikaan hän on hyvin haavoittuvai-
nen sisäisesti. Elokuvan kuluessa 
luetaan toistuvasti teatterikritiik-
kiä sanomalehdestä. Niiden myötä 
Lauran itsearvostus kulkee jyrkkää 
vuoristorataa. 

Kriittinen ääni löytyy lehtiar-
vostelujen lisäksi – ja ennen kaik-
kea – Lauran sisimmästä. Kun Erk-
ki sanoo olevansa väsynyt, vastaa 
Laura: ”Ja minäkö en tee sinun 
mielestäsi mitään!” Laura tekee 
Erkistä oman itsensä laajentuman 
projisoimalla häneen kriittisen si-
säisen äänensä.

Pilvisten päivien lisääntyessä Laura 
ja Erkki projisoivat entistä enem-
män vaikeaksi kokemiaan tunteita, 
selfin osia ja sisäisiä objekteja toi-
siinsa. Laura mitätöi Erkkiä, jota 
aluksi ihaili: ”Et ole mitään ilman 
minua!”. Ammatillisen turhautu-
misen edetessä yhä pidemmälle 
ja elämän mielekkyyden ollessa 
kadoksissa kateuden tunteet Erk-
kiä kohtaan kasvavat yhä voimak-
kaammiksi ja niistä tulee yhä vai-
keammin siedettäviä. Narsistisessa 
käytössä ollut puoliso, joka aluksi 
auttoi ylläpitämään myönteistä it-
sekokemusta, muuttuu viholliseksi. 
Itsekokemuksen ylläpitämiseen val-
jastettu suhde murtuu. 

Elokuvan kuvaamassa käänne-
kohdassa Laura kykenee kuitenkin 
psyykkiseen työhön. Samalla käy 
ilmi, ettei Lauran ja Erkin välillä 
ollut mahdollistunut rakkaus, jossa 
toista rakastetaan juuri sen takia, 
että tämä on se, kuka hän on. Elo-
kuvassa vastavuoroisen rakkauden 
mahdollisuuteen viittaa Katin hah-
mo. Hän kykenee ottamaan vas-
tuuta omasta kokemuksellisesta to-
dellisuudestaan ja näin ollen myös 
tekemään aktiivisia valintoja. 

Naiset, jotka Erkki saa elämään-
sä, viitoittavat hänelle psyykkisen 
työn tekemisen tietä.

Jaana Lähteensuo
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Elokuvassa Vihaan sinua, 
rakas tarkastellaan pitkän 
parisuhteen ydinkysymys-
tä: miten säilyttää elävyys, 
lämpö ja rakkaus suhtees-
sa, joka on muuttunut 
arkipäiväiseksi ja puoliso 
omassa mielessä itsestään 
selvyydeksi? 

Elokuvan toinen keskeinen kysymys 
on pitkässä suhteessa itseen, toiseen 
ja suhteeseen liittyvien pettymysten 
sisällyttäminen osaksi suhdetta -  
menettämättä luottamusta suhteen 
kannattelevuuteen. Voivatko eloku-
van nimessä yhdistyvät viha ja rak-
kaus mahtua puolisoiden mielessä 
heidän suhteeseensa? 

Rakastumisen ja rakastamisen 
ero nähdään elokuvassa jakautunee-
na kahteen eri rakkaussuhteeseen. 
Esa ja Leena Karnalan suhteen alku-
rakkaudesta on kulunut vuosikym-
meniä. Yhteiselämä on muuttunut 
arkiseksi suhteessa oloksi. Lapsi-
perheen arki on jo kaukana. Lapset 
ovat aikuistumassa ja parisuhteessa 
häämöttää tyhjän pesän vaihe. 

Puolisot joutuvat kysymään 
itseltään ja toisiltaan seuraavia 
kysymyksiä: Mitä olemme elä-
mässämme saaneet aikaan? Mitä 
perhe-elämälle omistautuminen on 
meille mahdollistanut? Minkälaiset 
nuoret olemme lapsistamme kasvat-
taneet? Voimmeko olla heidän va-
linnoistaan yhdessä ylpeitä? Miten 
siedämme tosiasian, että olemme 
vanhenemassa? Miten kestämme 
nähdä nuorissamme elämänilon, 
tulevaisuuden suunnitelmat ja he-
räävän seksuaalisuuden? Onko kaik-
ki tuo omalta kohdaltamme jo ohi? 
Vieläkö meillä on tulevaisuuden 
suunnitelmia? Vieläkö meissä on 
kipinää? Vieläkö olemme haluttavia 
ja kiinnostavia toistemme silmissä? 

Leena ja Esa ovat elämäntilantees-
sa, jossa heiltä kysytään rohkeutta 
ja uskallusta astua luopumisen ja 
surun maailmaan.

Masentumisen sijaan depressii-
viseen positioon omassa mielessä 
pääseminen edellyttäisi yhdessä elä-
män tosiasioiden näkemistä ja ko-
kemista. Se merkitsisi kykyä kokea 
kiitollisuutta yhdessä koetusta ja 
samaan aikaan kykyä luopua siitä, 
mikä ei enää ole mahdollista. 

Keskeinen kysymys onkin se, 
onko puolisoiden mielessä mahdol-
lista vain se, mikä oli mahdollista 
ennen? Tulisiko itse omata edelleen 
samanlainen elämän voima ja pyrki-
mys samoihin mahdollisuuksiin kuin 
perheen nuoret? Onko mahdollista 

nähdä ja hyväksyä elämän ja iän tuo-
mat rajoitukset ja mahdollisuudet, 
luopua ikuisen  nuoruuden illuu-
siosta ja löytää yhdessä uudenlaista 
kahdenkeskisyyttä ja siihen liittyviä 
toiveita, tavoitteita ja unelmia?  

Leenan ja Esan suhteessa perheen 
muutosvaiheen kysymysten äärelle 
ei ole ollut mahdollista pysähtyä 
yhdessä. 

Leena on omistautunut perheen 
arjesta huolehtimiseen ja lapsilleen. 
Esa on uppoutunut työhönsä. Lee-
na joutuu jokaisen aikuistuvan nuo-
ren vanhemman tavoin toteamaan, 
etteivät nuoret enää tarvitse häntä. 
Esa on kuormittunut ja kiireinen 
työssään. Kotona yhteiset hetket 
eivät mahdollistu ja kummankin 
tyytymättömyys ja yksinäisyys vä-
littyy toiselle arvostelemisena ja 
vaatimuksina. 

Kun parisuhde ei toimi molem-
pia kannattelevana, joutuvat kum-
matkin yhä syvemmälle yksinäisyy-
teen.  He joutuvat etsimään lohtua 
suhteen ulkopuolelta. Tähän asti 
suhteen ulkopuolisia pakopaikkoja 
ovat olleet lapset ja työ. Paine löy-
tää uusia ratkaisuja kasvaa.  

Leena näyttää ja vaikuttaa uupu-
neelta ja masentuneelta. Fyysisen 
terveyden petettyä hän lähtee, vaik-
kakin ristiriitaisin tunnelmin, lääkä-
rin määräyksestä toipumaan maa-
seudulle parantolaan. Parantolassa 
Leena vetäytyy omiin ajatuksiinsa, 
mutta löytää seurakseen toisen toi-
pilaan, helsinkiläisen herrasmies 
tuomarin, jonka kanssa jakaa aja-
tuksiaan. 

Mies osoittaa kiintymystä Lee-
naa kohtaan. Leenaa miehen kohte-
liaisuudet imartelevat, mutta Leena 
ei tartu romanssin mahdollisuu-
teen. Kun tuomari esittää toiveensa 
tutustua Leenan perheeseen, Leena 
ilomielin kutsuu hänet vierailulle 
kotiinsa.

Esan virastoon palkattu uusi kir-
jeenvaihtaja Kirsti Lumio on kuin 
vastaus kaikkiin Esan tuskaisiin ky-
symyksiin. Kaunis Kirsti herättää 
Esan uinuvat tunteet. Esa ja Kirsti 
rakastuvat nopeasti ja viettävät in-
tensiivisesti aikaa yhdessä työssä ja 
Helsingin yössä. 

Rakastunut Esa on nopeasti val-
mis luopumaan perheestään ja avio-
liitostaan. Esa lupaa esitellä Kirstin 
perheelleen, mutta todellisuudessa 
se ei olekaan helppoa. Kirsti puhkai-
see kuplan pyytämällä Esaa suutele-
maan itseään Esan perheen edessä. 

Perheen nuorten elämä tuntuu 
joutuvan raiteiltaan Esan jättäessä 
perheensä. Ensihuuma kuitenkin 

haihtuu, ja Esa alkaa epäröidä rat-
kaisujaan. Onnettomana Esa tulee 
yöllä entiseen kotiinsa ja hereillä 
oleva poika pyytää isää jäämään 
keskustelemaan. Leena herää ja 
kuulee Esan ja poikansa välisen kes-
kustelun, jossa Esa ottaa vastuun 
virheestään ja pohtii, voisiko vielä 
saada vaimoltaan anteeksi. 

Artikkelissaan ”Limitations to the 
capacity to love” Otto Kernberg 
(2011) on kirjoittanut rakastami-
sen kyvyn rajoituksista ja kypsästä 
rakkaudesta.  

Rakastuminen on kiihkeä koke-
mus, jossa toinen nähdään ideali-
soituna. Rakastunut on lumoutunut 
rakastettunsa fyysisiin, seksuaalisiin 
ja persoonallisiin puoliin, hän on 
kiinnostunut toisen arvomaailmasta, 
janoaa intensiivistä seksuaalista intii-
miyttä, emotionaalista läheisyyttä ja 
yhteistä sisäistä kokemusmaailmaa. 

Vääjäämättä tämä ihanneku-
va toisesta muuttuu, kun tietoi-
suus toisessa ja suhteessa olevista 
puutteista alkaa kirkastua. Näiden 
uusien oivalluksien tulee integroi-
tua kokemukseen tästä suhteesta.    
Kernberg kuvaa seuraavat kypsän 
rakkauden tunnusmerkit:

1. Säilyvä uteliaisuus ja kiinnos-
tus toisen elämää, kokemuksia, elä-
mäntarinaa ja unelmia kohtaan.

2. Luottamus kumppanin myö-
tätuntoon ja hyväntahtoisuuteen.

3. Molemminpuolinen toisen 
heikkouden ja tarvitsevuuden hy-
väksyminen, kunnioittaminen ja 
sietäminen.

4. Molemminpuolinen kyky 
pyytää ja antaa anteeksi, sekä kyky 
aloittaa alusta vakavienkin ristiriito-
jen jälkeen. 

5. Syvä kiitollisuus toisen ole-
massaolosta, saadusta rakkaudesta 
ja mahdollisuudesta kokea hänen 
kanssaan hyvää riippuvuutta.

6. Tulevaisuuteen liittyvän arvaa-
mattomuuden, vastoinkäymisten, 
sairauden ja kuoleman hyväksymi-
nen.

7. Suhteen näkeminen elämän-
kestoisesti kehittyvänä hyväksyen 
siihen liittyvät ristiriidat ja erimieli-
syydet arkisista asioista, seksuaalisis-
ta odotuksista, lapsiin ja puolisoiden 
kasvuperheisiin liittyvistä kysymyk-
sistä sekä arvokysymyksistä. 

8. Puolisolle sen kertomista, että 
rakastaa tätä ja kokee tämän itsel-
leen merkityksellisenä. 

9. Puolisolle kertominen siitä, 
että tämä tuottaa itselle iloa arki-
päivässä.

10. Kypsä riippuvuus ja vastuu 
itsestä ja toisesta, kyky huolehtia 
toisesta ja ottaa toiselta huolenpi-
toa vastaan.

11. Seksuaalisen intohimon säi-
lyminen, toisen kauniina kokemi-
nen tämän puutteista ja ongelmista 
huolimatta.

12. Suhteen päättymisen hyväk-
syminen, mikäli rakkaus ei ole vas-
tavuoroista.

13. Rakastamisen kyvyn kypsy-
minen suhteen päättymisen tai ra-
kastetun kuoleman myötä. 

Palaan lopuksi pohtimaan sitä, mi-
ten elokuvan pari täyttää kypsän 
parisuhteen kriteerit.  Viittasin tä-
hän aiemmin tapahtumamme Face-
book sivulla päivityksessä, jossa esi-
tin kysymyksen ”Kypsyvätkö Esa ja 
Leena suhteeseensa vai kypsyvätkö 
he suhteessaan?” 

Elokuvassa, kuten usein tosielä-
mässäkin toinen puolisoista ajautuu 
toiminnan tasolla käsittelemään 
kysymyksiä, joita tulisi kyetä työs-
tämään omassa mielessä ja yhdessä 
puolison kanssa. 

Esalle, joka lähti seuraamaan 
hullaantumisen tunteitaan, irrot-
tautuminen puolisosta ei kuiten-
kaan ollut tapahtunut mielessä. 
Esan mielessä tapahtumat ja niiden 
seuraukset olivat pitkään integroi-
tumattomia. Hän oli suunniltaan 
kuullessaan vihjeitä siitä, että Lee-
nalla saattaisi olla suhde toiseen 
mieheen - vaikka oli itse jo muut-
tanut pois parin yhteisestä kodista. 
Suhteessa Esa oli valmis ymmärtä-
mään itseään ja sallimaan itselleen 
kaiken sen, mikä ei Leenalle hänen 
mielestään voisi kuulua. Esa tosin 
perusteli kantaansa sillä, että Leena 
on häntä parempi ihminen. Leena 
oli murtunut miehensä uudesta 
suhteesta. Hän sanoi kuitenkin vas-
ta todellisuuden paljastuttua huo-
manneensa sen, miten raskasta yh-
teinen elämä viime aikoina oli ollut. 

Kumpikin puolisoista näki lo-
pussa pitkän suhteensa arvon ja 
yhdessä koetut hetket. Esa ei kyen-
nyt pyytämään vaimoltaan anteek-
si. Anteeksipyynnön Leena kuuli 
poikansa ja miehensä välisessä 
keskustelussa. Tämä riitti Leenalle 
vakuudeksi siitä, että Esa edelleen 
rakastaa häntä. Kun Leena pyytää 
Esaa palaamaan kotiin, Esa sanoo 
antavansa Leenalle kaiken anteeksi. 

Leena ja Esa tuntuvat täyttä-
vän monet Kernbergin kriteereis-
tä syvällä sisimmässään. Heillä on 
kuitenkin pitkä matka kuljettavana 
siihen, että he voisivat parina nämä 
asiat jakaa. Tapahtuneen läpikäymi-
nen ja siihen johtaneiden tekijöiden 
yhdessä ymmärtäminen mahdollis-
taisi heille suhteen jatkumisen sekä 
omien tarpeiden, toiveiden, odotus-
ten ja pettymysten toisilleen ilmai-
semisen rakentavammalla tavalla.

Luovasta ja kypsästä parisuhteesta

Sanna Aavaluoma



Iltamat perjantaina 7.9.2018

Haluamme elvyttää jo pitkälti unholaan jäänyttä iltamaperinnettä. 60-luvulle 
asti, ennen televisioiden yleistymistä kodeissa, työntekijöiden yhteishenkeä voi-
mistettiin iltamissa, joiden ohjelmaan sisältyi järjestäjästä ja teemasta riippuen 
puheita, yhteislaulua, runonlausuntaa, voimisteluesityksiä sekä tanssia. 

Iltamamme alkavat klo 18.00 kuohuviinimaljojen kohotuksella. Kuohuvii-
nien jälkeen siirrymme nauttimaan illallisen buffetpöydästä. Illallisen jälkeen on 
vapaata seurustelua ja yhdessäoloa. Tapahtumamme housebändi Kevyesti keskel-
lä päivää musisoi ja tanssittaa meitä klo 21.00-23.00. Klo 21.00 voivat seminaa-
riin osallistumattomat ostaa pääsylipun bändin keikalle. 

Iltamien aikana järjestetään elokuviin ja elokuvamusiikkiin liittyvä kilpailu, 
jonka pääpalkintona on pääsylippu vuoden 2019 Suhteessa Elävät Kuvat -se-
minaariin.  

Iltamat päättyvät klo 24.00, jonka jälkeen halukkaat voivat jatkaa illan viettoa 
yläkerran Corona-baarissa aina pikkutunneille saakka.

Kevyesti keskellä päivää 
tanssittaa seminaariväkeä
Kevyesti keskellä päivää -yhtye (KKP) syntyi 
vuosituhannen vaihteen jälkeen kahden mu-
siikin ystävän yhteisestä innostuksesta. Kuu-
sikymmenluvun sävelien johdattamana ohjel-
misto muotoutui melodisesta rytmimusiikista 
alkaen uudempiin samaa henkeä kantaviin kap-
paleisiin. 

Bändin alkuperäisjäsenten ensimmäisten vuo-
sien pohjatyön jälkeen kokoonpano haki muo-
toaan. Jäseniä vaihtui ja tyyli muokkaantui laa-
ja-alaiseksi bilebändiksi. Viimeisen kymmenen 
vuoden aikana kokoonpano on vakiintunut ny-
kyiseksi kolmen laulajan, fonistin, kitaristin, kos-
ketinsoittajan, basistin ja rumpalin tiivisti yhteen 
hitsautuneeksi ryhmäksi. 

Bändi keikkailee pääsääntöisesti yksityisti-
laisuuksissa tuoden juhliin rytmiä, iloa, hyvää 
mieltä ja hikeä. Ohjelmiston laajuus A:sta Ö:hön 
kattaa viiden viimeisen vuosikymmenen hittejä 
ja helmiä. Melodisuus, stemmalaulu ja juureva 
syke kuvaavat hyvin bändin äänimaailmaa. Jä-
senten välinen lämmin henki näkyy, tuntuu ja 
tarttuu keikoilla bändistä yleisöön. Olemme yl-
peitä saadessamme KKP:n tapahtumamme hou-
sebandiksi! Seuraavasssa bändin jäsenten ajatuk-
sia siitä, mikä KKP:ssa on parasta:

Mirja Aittamo (laulu): ”Rytmimusiikkia, rie-
mua ja rentoa yhdessäoloa… sitä on KKP!”

Arja Kalistaja-Tikka (laulu): ”Meillä on niin 

kivaa, että ilo saattaa tarttua kuulijaankin :)”
Erkki Kärkkäinen (laulu): ”Musiikkia 

50-luvulta tähän päivään - Tanssittavaa ja rie-
mukasta”

Seppo Jukarainen (kitara):  ”Monipuolinen ja 
välillä yllättävä bändi!”

Anssi Petas (koskettimet): ”Bändi tarjoaa 
mukavaa soittoa, loistavat kaverit ja vastapainoa 
arkiseen työhön.”

Selja Raudas (saksofoni, congat): ” On kiva 
katsella kun saa porukan tanssilattialle!”

Jouni Aavaluoma (rummut): ”KKP liikuttaa 
mieltä ja ruumista!”

Osmo Toivanen (basso) ” KKP - Nuoriso-
musiikin asialla jo vuodesta 2005!”

Voit tilata Kevyesti keskellä päivää -orkesterin 
omaan tapahtumaasi tai juhlaasi bändin Face-
book-sivun kautta.
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SUOMIMENU 
Appelsiinilla graavattua lohta

parsa - perunasalaattia

Toast skagen
katkarapumoussea ja rapeita leipäsiä 

Naudan paahtopaistia 
tomaattisalaatti

Savuporo -rieskarullia
tuorejuustoa ja rapeaa salaattia 

Vihersalaattia
tuoreita mansikoita ja hunajavinaigrettea 

Maalais- ja saaristolaisleipää
vaahdotettua voita 

Juomana 
olut / talon valkoviini tai punaviini
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Suhteessa Oy
Suhteessa Oy on helsinkiläinen perheyritys, jon-
ka toiminnan keskiössä ovat ihmissuhteet. Psy-
koterapia, työnohjaus, koulutus ja kustannustoi-
minta kuuluvat yrityksen toimintaan. 

Suhteessa Oy:llä on lupa yksityisten tervey-
denhuoltopalvelujen tuottamiseen. Psykotera-
peutit Sanna Aavaluoma (pari- ja perhepsykote-
rapia) ja Jouni Aavaluoma (yksilöpsykoterapia) 
ovat myös Kela-psykoterapeutteja. Suhteessa 
Oy:n toimitilat sijaitsevat Helsingin Käpylässä 
hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Työnohjaukset 
ja koulutukset tapahtuvat tilaajan järjestämissä 
tiloissa.

Koulutukset:
• PariTila - Parisuhteen psykoanalyyttinen ym-

märtäminen ja hoito. Vuoden kestoinen pa-
ripsykoterapian täydennyskoulutus psykotera-
peuteille.

• Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen 
tukeminen. Kuuden päivän kestoinen proses-
sikoulutus sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisille.

• Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoi-
va. Kuuden päivän kestoinen prosessikoulutus 
muistialan ammattilaisille 

• Tilausluennot

Kustannustoiminta: 
Suhteessa Oy:n kustannustoiminta käynnistyi 
vuonna 2017. Kirjavalikoimaamme kuuluu tällä 
hetkellä:
• Sanna Aavaluoma & Tarja Tammelin: Muisti-

sairaan LÄHEISEN KIRJA
• Sanna Aavaluoma & Tarja Tammelin: Jotta 

minua ei unohdettaisi. Tarinoita elämästäni 
niille, jotka minua tulevat hoitamaan

• Sanna Aavaluoma: Kunnes kuolema meidät 
eriyttää

• Blogi Kirjoituksia SUHTEESSA olosta ilmestyy 
sunnuntaisin kotisivullamme ja Facebookissa.

Uutuuskirjoja tulossa!
SANNA AAVALUOMA: 

PariTila - Parisuhteen psyko-
analyyttinen ymmärtäminen ja 
hoito. Suhteessa Oy 2018

Psykoanalyyttisesta paripsykoterapiasta on jul-
kaistu Suomessa tähän asti lähinnä yksittäisiä 
artikkeleita ja osajulkaisuja. Tämä kirja on seu-
raavaksi esitellyn lisäksi ensimmäinen aiheeseen 
systemaattisesti johdatteleva kirja. 

Aavaluoman kirja jakautuu kolmeen osaan. 
Sen ensimmäinen osa käsittelee parisuhdetta ja 
rakkautta. Toinen osa paneutuu parisuhteiden 
yleisimpiin kipupisteisiin, jotka saavat parit ha-
keutumaan paripsykoterapiaan. Kirjan kolman-
nessa osassa avataan psykoanalyyttisen paripsy-
koterapian perusteita. 

Kirjan kaksi osaa soveltuu kaikille parisuh-
teista ja niiden tiedostamattomasta dynamiikasta 
kiinnostuneille. Kolmas osa on erityisesti am-
mattilaisille suunnattu. 

Lisätiedot www.suhteessa.fi, tilaukset posti@
suhteessa.fi.

SANNA AAVALUOMA & ANNE ANTTO-
NEN & JAANA LÄHTEENSUO (toim.): 

Parisuhde kolmantena. Psyko-
analyyttisia kirjoituksia. The-
rapeia-säätiö 2018

Therapeia-säätiön koulutuskeskus ja Helsin-
gin Psykoterapiayhdistys järjestivät vuosina 

2012-2016 neljä vuotta kestäneen intensiivisen 
psykoanalyyttisen paripsykoterapian täydennys-
koulutuksen. Koulutukseen osallistui kymmenen 
psykoterapeuttia, joilla oli jo taustallaan aiempia 
psykoterapiakoulutuksia. 

Tämä kirja koostuu koulutukseen osallistu-
neiden opinnäytetöihin perustuvista kirjoituk-
sista. Kirjoitukset valottavat psykoanalyyttisen 
paripsykoterapian teoriaa ja käytäntöä. Myös 
koulutuksen johtavat kouluttajat ovat kirjoitta-

jina mukana. 
Kirjoittajat: Sanna Aavaluoma, Sauli Airikka, 

Anne Anttonen, Kaj Davidkin, Riitta Lindqvist,  
Jaana Lähteensuo, Teija Pirnes-Hyvönen, Riitta 
Rönkä, Pirjo Tuhkasaari. 

Kirjassa on myös toimittajien kääntämä Mary 
Morganin artikkeli Tiedostamattomat uskomuk-
set parin olemisesta. 

Kirjan tilaukset www.therapeiasaatio.fi



Ensi vuonna 6-7.9.2019 Suhteessa Elävät Kuvat -seminaarissa käsitellään salai-
suuksien, salaamisen ja suojautumisen dynamiikkaa ja vaikutuksia läheisiin ihmis-
suhteisiin.

Vuoden 2019 seminaarin elokuvat tulevat USA:sta, Italiasta, ja Iso-Britanniasta. 
Seminaarin elokuvista kaksi käsittelee salaisuuksia perheessä ja kaksi parisuhteessa.  

Kaksipäiväisen seminaarin hinta sisältää seminaaripäivien lisäksi ohjelmalliset il-
tamat, illallisen, seminaarilehden ja mahdollisuuden varata esittelypöytä (rajallinen 
määrä).    

Ilmoittautuminen on jo käynnissä. Tarkka ohjelma julkaistaan pian. Seminaari-
paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen ja lisätiedot säh-
köpostitse                                       . 

Tämänkin tapahtuman suhteen ”aikainen lintu madon nappaa”. Ilmoittautuessa-
si 15.4.2019 mennessä osallistumismaksusi on 300 euroa. 16.4.2019 alkaen hinta 
on 320 euroa. Ilmoittautuminen on sitova.

Tykkää myös Facebook-sivusta Suhteessa Elävät Kuvat - siellä uuteen seminaarin 
virittäytyminen on jo alkanut!
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Suojaavat ja satuttavat salaisuudet


