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Koronapandemian myötä tulleet kokoontumisrajoitukset ja ihmisten epävarmuus tulevasta johtivat syksyn 2020 
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PÄÄKIRJOITUS

Poikkeusolojen haasteita
uhteessa Elävät Kuvat työryhmä alkoi heti vuoden 2019 seminaarin jälkeen innol-
la valmistautua uuteen seminaariin. Joukkoomme liittyi uutena asiantuntijana kol-
legamme perheterapeutti, psykoanalyyttinen yksilö- ja paripsykoterapeutti Riitta 
Lindqvist. Seksuaaliterapian asiantuntijat Antti Ervasti ja Elina Tanskanen lupautui-
vat mukaan paneelikeskusteluun. Kokoonnuimme jo perinteeksi tulleeseen yhteiseen 
viikonloppuun Käpylän Park-hotelliin, jossa katsoimme tulevan seminaarin elokuvat, 
keskustelimme niiden herättämistä ajatuksista ja sovimme mikä elokuvista erityisesti 
tulee kulkemaan tulevan vuoden kenenkin ajatuksissa. Vuoden aikana kukin katsoo 

useaan kertaan oman elokuvansa, ja sen teemoista nouseva luento kypsyy ja valmistuu. 
Tulevan tapahtuman markkinointi ja sen teemojen esillä pitäminen tapahtumamme Facebook-sivulla oli 

koko syksyn 2019 aktiivista. Elokuvat ja tapahtuman tekijät oli ehditty esitellä viikoittaisissa päivityksissä, 
kun uutiset koronaviruksesta alkoivat olla uutisten ja median huomion keskipisteessä. Kolmannen elokuva-
seminaarimme kohtalo oli pitkään epävarma. Kun Suomeen julistettiin poikkeustila, kokoontumisrajoitukset 
olivat tiukat. Kukaan ei osannut sanoa varmuudella, kauanko tilanne tulee jatkumaan ja milloin tapahtu-
mien järjestäminen jälleen on turvallista. Ilmoituksia pitkälle syksyyn ulottuvien erilaisten tapahtumien pe-
ruuntumisesta alkoi ilmaantua. Pidimme yhteyttä Suomen elokuvasäätiöön ja kävimme keskustelua mah-
dollisuudesta järjestää tapahtuma tänä vuonna. Lämmin kiitos Suomen elokuvasäätiölle siitä, että saimme 
mahdollisuuden pitkittää päätöstä tapahtuman järjestämisestä tai peruuttamisesta ilman tilavuokrasta meille 
koituvaa taloudellista riskiä. Pienelle tapahtumalle tilakustannukset ilman tapahtumaa olisi ollut taloudelli-
sesti kuormittavaa.

Ylläpidimme toivoa tapahtuman toteutumisen mahdollisuudesta pitkälle kevääseen. Ymmärrettävästi pande-
mia vaikutti ihmisten rohkeuteen ilmoittautua tapahtumaan. Kun alkoi näyttää selvältä, että koronapandemia 
tulee vaikuttamaan elämäämme vielä pitkään, ja rajoitustoimet jatkuivat, jouduimme 8.5.2020 tekemään kipeän 
päätöksen siirtää tapahtuma vuoteen 2021. 

Juhannuksena 2020 Koronapandemia näyttää rauhoittuneen Suomessa. Uuteen aaltoon kuitenkin valmis-
taudutaan ja WHO:n mukaan uusia tartuntoja tilastoitiin juhannussunnuntaina maailmalla ennätysmäärä. Var-
muutta syksyn tilanteesta Suomessa ei ole. Olemme surullisia siitä, ettei kolmas Suhteessa Elävät Kuvat semi-
naari toteudu alkuperäisen suunnitelman mukaan. Koemme kuitenkin tapahtuman peruuttamisen tältä syksyltä 
ainoaksi oikeaksi ratkaisuksi sen tiedon valossa, joka meillä oli käytettävissämme päätöstä tehdessämme. Ajatus 
siitä, että tiivis yhdessäolo kahden päivän ajan samassa rakennuksessa olisi vaarantanut seminaariin osallistujien 
terveyden, oli sietämätön. Tapahtuma voi odottaa. Odottamisen jälkeen toteutuessaan se tuntuu erityisen arvok-
kaalta ja merkittävältä. 

Suhteessa Elävät Kuvat seminaari teemalla Haluttu, hävetty, haavoit-
tuva seksuaalisuus ei siis jää toteutumatta. Seminaari kokonaisuudessaan 
jo julkistetulla ohjelmalla siirtyy vuodella eteenpäin. Tulevan seminaarin 
aika on jälleen syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 3.–4.9.2021. Face-
book-sivumme on ollut kesän ajan totuttua hiljaisempi. Se ei kuitenkaan 
ole merkinnyt sitä, että tapahtuman suunnittelu olisi pysähtynyt. Siitä yh-
tenä esimerkkinä on tämä Suhteessa Elävät Kuvat -lehden erikoisnumero, 
jonka toivomme tuovan lohtua ja iloa seminaariin jo ilmoittautuneille, sitä 
harkitseville ja kaikille tapahtumastamme kiinnostuneille. Tätä erikoisnu-
meroa ei paineta paperilehdeksi. Nyt lukemaasi sähköistä versiota voit sen 
sijaan jakaa vapaasti omissa verkostoissasi.  

Tapahtuman elokuviin liittyvät artikkelit julkaistaan kokonaisuudessaan 
tapahtuman yhteydessä julkaistavassa lehden seuraavassa numerossa. Tässä 
erikoisnumerossa pääset kurkistamaan tulevaan tapahtumaan ja sen tee-
moihin. Asiantuntijamme Sauli Airikka, Anne Anttonen, Riitta Lindqvist 
ja Sanna Aavaluoma ovat kirjoittaneet pienet ”maistiaiset” tulevasta luen-
nostaan. Antti Ervasti ja Elina Tanskanen tarjoavat ammattilaisen vinkit 
parisuhteen ja perhesuhteiden tueksi poikkeusolojen aikana. Sanna ja Aliina 
Aavaluoma avaavat #metoo -kampanjan merkitystä elokuva-alalla. Sanna 
Aavaluoman SuhteelliSeksi -blogikirjoitukset psykoseksuaalisuudesta ja psykoseksuaaliterapiasta niin ikään vi-
rittävät ensi vuoden seminaariin, jonka ohjelman löydät lehdestä kokonaisuudessaan. Lehdessä esitellään myös 
Suhteessa Oy:n tulevia koulutuksia ja julkaisuja. 

Nautinnollisia hetkiä Suhteessa Elävät Kuvat -lehden erikoisnumeron parissa! Pysy ajan tasalla ja seuraa myös 
Facebook sivuamme. Ilmoittautuminen seminaariin on auki. Jo tehdyt ilmoittautumiset ovat automaattisesti 
voimassa. Tapaamisiin syyskuussa 2021!

Sanna Aavaluoma

”Suhteessa Elävät 
Kuvat seminaari 
teemalla Haluttu, 
hävetty, haavoittu-
va seksuaalisuus 
siirtyy vuodella 
eteenpäin. 

”S
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SUHTEESSA ELÄVÄT KUVAT 3-4.9.2021

Haluttu, hävetty, haavoittuva seksuaalisuus
Suhteessa Elävät Kuvat -seminaari paneutuu pari- ja perhesuhteiden maa-
ilmaan elokuvien ja psykoanalyyttisen teorian avulla. Kaksipäiväinen se-
minaari tarjoaa mahdollisuuden yhteisiin elokuvakokemuksiin sekä niiden 
kautta avautuviin pari-ja perhesuhteiden dynamiikan ja teemojen tutkimi-
seen. Suomalaiset psykoanalyyttiset paripsykoterapeutit tuovat luennois-
saan elokuvien teemat tämän päivän pari- ja perhesuhteiden ja niiden hoi-
don todellisuuteen. Ohjelman tauoilla osallistujilla on mahdollisuus esitellä 
omien työ- ja koulutusyhteisöjensä toimintaa, tulevia koulutuksia ja myydä 

julkaisujaan. Iltamissa nautitaan yhdessäolosta, hyvästä ruuasta ja musiikis-
ta. Vapaamuotoista yhdessäoloa tahdittaa Kevyesti keskellä päivää -yhtye. 
Iltamat päättyvät klo 22.00. Lauantaina elokuvien ja luentojen jälkeen se-
minaarin päättää paneelikeskustelu.

Vuoden 2021 seminaarissa tutkitaan sukupuolisuuden ja seksuaalisuu-
den identiteettejä, halun kohteen suuntautumista, ensirakkauden huumaa, 
rakkauden, intohimon ja aggression yhteen kietoutumista aikuisten seksu-
aalisuudessa sekä seksuaalisten ongelmien psykodynamiikkaa.

Seminaarin ohjelma
Perjantai 3.9.2021
09.00–09.30 Ilmoittautuminen
09.30–09.55 Avaussanat, Sanna Aavaluoma
09.55–11.30 Three Generations 
  (Gaby Dellal 2015) 95min
11.30–11.50 Tauko
11.50–12.50 Sauli Airikka: 
  Seksuaalisuus kolmessa sukupolvessa
12.50–14.10 Lounas (omakustanteinen)
14.10–16.25 Call me by your name 
  (Luca Guadagnino 2017) 125min
16.25–17.00 Kahvia ja pientä purtavaa
17.00–18.00 Riitta Lindqvist: 
  Nuoren miehen seksuaalinen herääminen
18.00–  Tervetuliaismaljat
  Buffet-illallinen
19.30–20.15 Orkesterina Kevyesti keskellä päivää
20.15–  Yhdessäolo jatkuu
  Kilpailu – päävoittona vapaapääsy 
  vuoden 2022 seminaariin
22.00  Iltamat päättyvät

Lauantai 4.9.2021
08.30–10.05 Manolete 
  (Menno Mayjes 2008) 92min
10.05–10.25 Tauko
10.25–11.25 Anne Anttonen: 
  Halun, vihan ja rakkauden kierteessä
11.25–11.55 Kahvia ja pientä purtavaa
11.55–13.35 Ei kiitos 
  (Samuli Valkama 2014) 97min 
13.35–15.00 Lounas (omakustanteinen)
15.00–16.00 Sanna Aavaluoma: 
  Halun ja haluttomuuden psykodynamiikkaa 
16.00–17.00  Paneelikeskustelu: 
  Seksuaalisuus paripsykoterapiassa
17.00  Päätössanat ja seminaarin 2022 esittely

Luennoitsijoina ja paneelikeskustelijoina
• Sanna Aavaluoma, perhepsykoterapeutti vet,                        

integratiivinen ja psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti
• Sauli Airikka, perhepsykoterapeutti vet, psykoanalyyttinen 

paripsykoterapeutti
• Anne Anttonen, integratiivinen, tunnekeskeinen ja            

psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti
• Riitta Lindqvist, perheterapeutti, psykoanalyyttinen            

yksilö- ja paripsykoterapeutti
• Antti Ervasti, pari- ja perhepsykoterapeutti,                        

seksuaaliterapeutti (NACS)
• Elina Tanskanen, seksuaaliterapeutti (NACS)

Seminaaripaikka
Suomen Elokuvasäätiön Auditorio Kino K-13 (Kanavakatu 12, 
Helsinki). Raitiovaunujen 4, 4H ja 5 Kruunuvuorenkadulla sijait-
seva Kauppiaankadun pysäkki on lähinnä. Kaikki seminaariin sisäl-
tyvät ohjelmat sijoittuvat samaan rakennukseen.

Osallistumismaksut (sis.alv):
31.12.2020 mennessä 310 euroa.
1.1.2021 alkaen seminaarin hinta on 320 euroa. 
Yhden päivän osallistuminen 200 euroa.
Kahden henkilön yhteisilmoittautumisessa 300 euroa/ osallistuja.

Seminaarimaksu sisältää ohjelmaan kuuluvat elokuvat, luennot, 
seminaarilehden, iltapäiväkahvit / välipalaa, perjantain iltamissa 
tervetuliaismaljan, buffet-illallisen ja orkesterin. Tarjolla pieniä esit-
telypöytiä, tiedustelut ilmoittautumisen yhteydessä.

Pääsyliput myydään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautu-
minen on sitova. Osallistumisesteen ilmaantuessa osallistujaa voi 
vaihtaa. Ilmoittautumiset sähköpostitse elavatkuvat(at)suhteessa.
fi. Ilmoittautuessasi kirjoita viestiin osallistujan/osallistujien nimet, 
sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot sekä tarkat laskutustiedot. 
Seminaarilaskut lähetetään maaliskuussa 2021 ja sen jälkeen ilmoit-
tautuneille paikan vahvistuksen yhteydessä.

Pidätämme oikeudet mahdollisiin ohjelmamuutoksiin.



Suhteessa Elävät Kuvat | Erikoisnumero 20204

Seksuaalisuuden ajatel-
laan ja ymmärretään usein 
kapea-alaisesti tarkoitta-
van pelkästään seksiä ja 
seksuaalista toimintaa. 
Onkin ymmärrettävää, 
että kysymykset seksuaali-
sesta hyvinvoinnista voivat 
yllättää, hämmentää, tai 
tuntua joistakin jopa tun-
keilevilta. Seksuaalisuus 
on kuitenkin paljon enem-
män kuin yhdynnät tai 
muu seksuaalinen toimin-
tamme. 

Se on kohdusta kuolemaan jat-
kuva erottamaton osa ihmisyyttä 
ja ihmisyyden syvintä olemassa-
oloa. Seksuaalisuuden perustana 
on biologiamme ja yksilöllinen 
kehityksemme. Se kehittyy koko-
naisvaltaiseksi kokemukseksi itses-
tämme seksuaalisena yksilönä, joka 
toteuttaa seksuaalisuuttaan itselleen 
ominaisella tavalla. Psykoseksuaali-
suudessa todentuu ruumiillisuuden 
lisäksi kasvumme ja kehityksemme 
sellaiseksi kuin olemme ja sellaisek-
si, joksi olemme tulossa. Siinä ruu-
miillisuuteen yhdistyvät psyykkinen 
kasvu ja kehitys, sisäistettyjen suh-
teiden maailma, elämänaikaiset ko-
kemukset ihmissuhteissa, kaikkiin 
edellä mainittuihin liittyvä mieliku-
va- ja merkitysmaailma sekä mielen 
tiedostamaton maailma. Seksuaa-
lisuus on intiimiä, yksilöllistä ja 
yksityistä yksilön näkökulmasta. 
Samaan aikaan se on intiimiä, yk-
silöllistä ja vuorovaikutuksellista 
yksilön suhdemaailmassa. Yksilön 
seksuaalinen hyvinvointi edellyttää 
itsekokemusta, joka on riittävässä 
sopusoinnussa oman sukupuo-
li- ja seksuaali-identiteetin kanssa. 
Se merkitsee yksilön hyvää oloa 
omana itsenään, suhteessa itseensä. 
Parisuhteessa seksuaalisen hyvin-
voinnin saavuttaminen edellyttää 
puolisoiden yksilöllisten seksuaalis-
ten maailmojen riittävää jakamista, 
laajentumista vuorovaikutukseen ja 
yhteen liittymistä – parin kehitystä 
suhteelliSeksi.   

Ennen ajattelun ja tietoisuuden 
kehittymistä ihmisvauvan varhai-
nen kokemusmaailma on koko-
naisvaltaisesti ruumiillista. Vauvan 
kokemukset vuorottelevat itsekseen 
tai aikuisen sylissä koettavasta tyy-
nestä olosta epämiellyttäviin tun-
temuksiin (nälkä, kylmä, väsymys, 

äidin tuoksusta ja sydämenrytmistä 
irrallaan olo) ja jälleen raukeami-
seen (lämpö, kylläinen vatsa, tutun 
tuoksuinen syli ja pehmeä koske-
tus). Näitä tyydytyksen ja tyydyt-
tymättömyyden kokemuksia vauva 
kokee suhteessa häntä hoivaavaan 
aikuiseen ja yhdessä hänen kans-
saan. Näihin hetkiin liittyy ponnis-
telua, kurottautumista yhteyteen, 
liikettä, rytmiä, läheisyyttä, läm-
pöä, kosketusta, tuoksuja, makuja 
ja erilaisia ääniä. Parhaimmillaan 
aikuinen tunnistaa vauvan tarpeita, 
tyynnyttää hänet ja antaa hänelle 
vähitellen rakentuvan luottamuksen 
hyvään. Näissä kannatelluksi tule-
misen kokemuksissa ja tyydytyksen 
hetkissä lepää pohja seksuaaliselle 
turvallisuuden tunteelle sekä toisen 
varaan antautumiselle. 

Varhaisissa hoivasuhteissa tu-
lemme konkreettisesti hoivatuiksi. 
Saamastamme hoivasta sisäistäm-
me huolenpidon lisäksi vanhem-
piemme suhteessa olon tavat ja 
suhteen tunneilmaston. Hoiva, 
jota olemme saaneet, vaikuttaa 
omien tarpeiden ja halujen tun-
nistamiseen ja ilmaisemiseen. Sekä 
puutteellisessa hoivassa kasvaneet 
että ylihuolehditut kadottavat kos-
ketuksen omiin tarpeisiinsa ja si-
säiseen lupaan ilmaista tarpeitaan 
ja halujaan. Monin tavoin kosket-
tamista ja toisen koskettamaksi tu-
loa opetellaan kaikissa rakastavissa 
suhteissa. Sopivalla tavalla hoiva-
tuilla on parhaat edellytykset luon-
taisesti arvostaa itseään ja uskaltaa 
haluta, ilmaista haluaan ja nauttia. 
Näissä varhaisissa kokemuksissa 
syntyy luottamus ja kyky vastavuo-
roisuuteen, itselle ja toiselle hyvän 
tahtomiseen sekä halu, joka kun-
nioittaa itseä ja toista. 

Suvussa ja perheessä läheisyy-

teen ja seksuaalisuuteen liittyvä 
tunnemaailma ja seksuaalisuuteen 
liittyvät voimauttavat ja haavoit-
tavat kokemukset ovat vaikutta-
neet meihin jo paljon ennen kuin 
olemme tulleet tietoisiksi seksu-
aalisuudesta itsessämme. Omasta 
seksuaalisuudesta tietoiseksi tule-
minen ja sen tutkiminen ja siihen 
tutustuminen ovat herkkiä vaiheita 
kehittyvälle lapselle. Siinä kunnioi-
tetuksi tai häpäistyksi tuleminen 
vaikuttavat oman identiteetin ke-
hittymiseen ja vahvistumiseen sekä 
seksuaalisuudesta iloitsemisen mah-
dollisuuteen. Nuoruusiässä sek-
suaalisuuden herääminen ja halun 
kohdistuminen toiseen ihmiseen 
avaavat mahdollisuuden yhteisiin, 
jaettuihin nautinnon kokemuksiin. 
Onnekkaita ovat ne, jotka löytävät 
turvallisia ja kunnioittavia suhteita, 
joissa tulevat myös seksuaalisesti 
arvostetuksi. Näissä kokemuksissa 
kasvaa rohkeus ja ilo seksuaalisuu-
desta nauttimiselle. 

Alkavissa parisuhteissa intiimiys 
ja läheisyys ovat useimmiten vah-
vasti läsnä. Tuoreissa suhteissa kos-
ketellaan paljon, suudellaan usein 
ja halutaan viettää paljon aikaa yh-
dessä. Tämä kaikki ylläpitää myös 
seksuaalista halua ja virettä. Sekä 
puolisoiden sisäisessä maailmassa, 
että ulkoisessa elämän todellisuu-
dessa tapahtuvat muutokset hei-
jastuvat seksuaalisuuteen sekä hei-
dän yksilöllisessä elämässään että 
parisuhteessaan. Näitä muutoksia 
tapahtuu elämän kulun myötä 
kehityksellisissä ja traumaattisis-
sa kriiseissä, jotka liittyvät omaan 
sisäiseen kasvuun ja kehitykseen, 
ikääntymiseen, terveyteen, ihmis-
suhteisiin, työelämään ja talou-
delliseen asemaan. Parisuhteessa 
puolisoiden kyky sietää ja sisällyt-

tää omaa ja toisen ahdistusta, toi-
sen ahdistuksen itsessä herättämiä 
tunteita sekä kyky tukea toisiaan 
heijastuvat vääjäämättä myös pari-
suhteen seksuaalisuuteen. 

Psykoseksuaalisuus määrittelee 
seksuaalisuuden mielen ja ruumiin 
seksuaalisuudeksi, joka näyttäytyy 
tavoissamme toteuttaa omaa seksu-
aalisuuttamme ja mahdollisuuksis-
samme nauttia siitä itseksemme ja 
suhteissamme. Se sisällyttää yksilön 
ja parin seksuaalisuuteen heidän 
koko elämänsä aikaiset kokemuk-
set, tapahtumat ja tarinat, ulkoisen 
ja sisäisen maailman todellisuuden. 
Kirjoituksen kuvan seinän kaltaises-
ti psykoseksuaalisuudessamme voi-
daan nähdä ruumiillisuuden, mie-
len ja suhteiden tiedostamattoman 
dynamiikan muovaama perusta, 
jonka päälle rakentuu kokonaisuus 
monista erilaisista pinnoista ja ma-
teriaaleista – aistimuksista, tunte-
muksista, tunteista, tapahtumista, 
kokemuksista, ajatuksista ja mieli-
kuvista. Kuten maanjäristykset tai 
sodat vaurioittavat rakennuksia, 
tuhovat suhteet, kokemukset ja ta-
pahtumat vaikuttavat meihin. Osa 
niistä rakentaa, osa rikkoo meitä. 
Koristeet ja kuviot, mutta myös 
halkeamat, rappeumat ja lohkeamat 
näkyvät meissä. Jotkut antavat jäl-
kien näkyä. Toiset yrittävät peittää 
niitä liialla rappauksella, toiset yrit-
tävät peittää tai peittävät sellaista, 
jota ei tarvitsisikaan peittää. Joku 
opettelee entisöimään tai hakeutuu 
ammattilaisen luo, jonka kanssa 
vaurioita arvioidaan ja korjataan 
yhdessä. Onneksi aina on mahdol-
lista entisöidä, korjata tai uudelleen 
rakentaa. Rakastavissa suhteissa 
rosoiseenkin pintaan voi syntyä 
kauniita kuvioita tai peitetyn alta 
voi paljastua jotakin piilossa olevaa 
kaunista.

Toivotan kaikki mielen, ruumiin 
ja suhteiden seksuaalisuuden yhteen 
kietoutumisesta ja toisiinsa vaikut-
tamisesta sekä niiden haasteiden ja 
ongelmien hoidosta kiinnostuneet 
lämpimästi tervetulleiksi Suhteelli-
Seksi-blogin lukijakuntaan! Tämän 
blogin tavoitteina on avata psyko-
seksuaalisuuden moniulotteista, 
moniaistillista tietoista ja tiedosta-
matonta dynamiikkaa ja maailmaa, 
lieventää seksuaalisuuteen liittyvää 
häpeää, antaa sanoja seksuaalisuu-
den iloista, haasteista ja ongelmista 
ja niiden hoidosta puhumiselle sekä 
ennen kaikkea herätellä keskustelua 
seksuaalisuudesta, jonka keskiössä 
ovat yksilöllisyys, suhteet, rohkeus, 
kiinnostus, ilo, nautinto, hyvä mie-
li, kunnioitus ja rakkaus.     

Psykoseksuaalisuus

Sanna Aavaluoma
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Psykoterapia on terminä 
kaikille tuttu. Se merkitsee 
läsnäoloon ja vuorovai-
kutukseen perustuvaa 
keskustelevaa mielen ja 
suhteiden hoitoa. Joskus 
psykoterapiassa voidaan 
vuorovaikutuksen tukena 
käyttää musiikkia, kuvatai-
detta, tanssia tai draamaa. 
Joissakin terapiasuuntauk-
sissa hyödynnetään myös 
kirjallisia pohdintatehtäviä 
tai toiminnan tasolla toteu-
tuvia harjoituksia. Seksuaa-
literapiakin on tuttu termi. 
Se on seksuaalisten ongel-
mien hoitoa. Mutta mitä on 
psykoseksuaaliterapia? 

Seksiterapiaa? Psykoseksiä? (= 
jotain outoa ja pelottavaa) Hoi-
detaanko siinä psyykettä? Ruu-
miillisuutta? Seksuaalisuutta? Sek-
suaalisia ongelmia? Kosketellaanko 
terapiassa? Kenelle ja minkälaisiin 
ongelmiin psykoseksuaaliterapiasta 
on apua?

Seksuaalisuus on osa ihmistä ja 
hänelle todellista kohdusta hautaan. 
Se on elämän jatkumisen edellytys 
ja parhaimmillaan mielihyvän ja 
nautinnon lähde. Varhaiset koke-
mukset ihmissuhteissamme ja ih-
missuhteistamme vaikuttavat sek-
suaalisuutemme kehittymiseen ja 
kokemiseen koko elämämme ajan. 
Varhainen hyvä hoiva, lapsuusajan 
fyysinen ja psyykkinen turvallisuus 
ja läheisyys, sopivat rajat ja kasvu 
suojassa ikätason käsittelykyvyn 
ylittäviltä kokemuksilta mahdollis-
tavat terveen seksuaalisen itsetun-
non kehittymisen.  Seksuaalisuu-
teen liittyy myös paljon häpeää. 
Aina aikuiset eivät kykene kohtaa-
maan lapsen kehittyvää seksuaa-
lisuutta hämmentymättä, rajoit-
tamatta sitä tai viestittämättä sen 
olevan kiellettyä, jopa vaarallista. 

Valitettavasti kaiken ikäiset 
voivat tulla houkutelluiksi tai pa-
kotetuiksi tahdonvastaisesti seksu-
aalisiin tilanteisiin tai tekoihin. Sel-
laisten kokemusten myötä ihmisen 
henkilökohtaiset seksuaaliset rajat 
tulevat rikotuiksi ja hänen mah-
dollisuutensa hyvään ja turvalliseen 
seksuaalisuuteen voivat estyä pysy-
västikin. 

Monenlaiset ihmissuhteiden dy-
namiikkaan ja yksilön omaan sisäi-
seen kasvuun liittyvät kysymykset 

heijastuvat yksilöiden seksuaalisuu-
teen ja sen kokemiseen. Fyysiset ja 
psyykkiset sairaudet vaikuttavat ih-
misen kokemukseen itsestään. Sai-
rauksien hoidossa tarvittavilla lääki-
tyksillä on parantavien vaikutusten 
lisäksi sivuvaikutuksensa. Valitetta-
vasti se merkitsee usein muutoksia 
tunne-elämässä ja seksuaalisessa 
halussa. 

Seksuaalisuus ja siihen liittyvät 
haasteet koskettavat jokaista ihmis-
tä, elääpä hän yksin tai suhteessa. 
Seksuaalisuus voi vahvistaa yksilön 
kokonaisvaltaista hyvinvointia tai 
tuottaa hänelle huolta tai kärsimys-
tä riippumatta hänen sukupuoli- tai 
seksuaali-identiteetistään tai halun-
sa kohteesta. Seksuaalisuus on intii-
miä, henkilökohtaista ja yksityistä. 
Siihen liittyy monia tunteita, jotka 
voivat vaikeuttaa tai estää seksuaa-
lisuuteen liittyvän avoimen keskus-
telun oman kumppanin, ystävän tai 
ammattiauttajan kanssa. 

Hoitokulttuurissamme vallitse-
va seksuaaliterapian ja psykotera-
pian välinen railo tai kuilu liittynee 
osittain edelleen olemassa olevaan 
käsitykseen mielen ja ruumiin erilli-
syydestä ja hoitojen kehittymisestä 
toisensa huomiotta jättäviksi. Psy-
koterapeuttien koulutukset sisäl-
tävät vain vähän seksuaalisuuteen 
liittyvien kysymysten ja haasteiden 
pohdintaa, puhumattakaan pereh-
tymistä seksuaalisten ongelmien 
hoitoon. Seksuaaliterapeuteista 
vain harvat ovat psykoterapeutteja. 

Seksuaaliterapeuteilla on paljon 
seksuaalisuuteen liittyvää tietoa ja 
osaamista, jota psykoterapeuteilta 
puuttuu. Psykoterapeuteilla puo-
lestaan on koulutus psyyken ja suh-
teiden vuorovaikutukselliseen hoi-
toon. Psykoterapeuttikoulutuksen 
antama ymmärrys mielen rakentu-
misesta, kannattelevan hoitosuh-
teen merkityksestä, rakentamisesta 
ja toteuttamisesta perustuu pitkään 
koulutusprosessiin, johon on liitty-
nyt myös omaa hoitoa ja työnoh-
jausta tehtävään työhön. 

Monet saavat seksuaaliterapias-

ta apua. Monet seksuaaliterapiassa 
olleet parit ovat kuitenkin kokeneet 
siinä olleen tunnetyöskentelyn ja 
suhteen kannattelun puutteellisek-
si. Joskus ihmiselle on riittävä apu 
asian puheeksi ottaminen tai hänen 
ongelmansa voivat liittyä asianmu-
kaisen tiedon puutteeseen. Silloin 
hän hyötyy ohjauksesta ja neuvon-
nasta. Toisinaan ongelmien syyt 
piilevät yksilön tai parin psykody-
namiikassa ja varhaisissa suhteissa 
ratkaisematta jääneissä kysymyk-
sissä. Onkin tärkeää ymmärtää, 
milloin tarvitaan seksuaaliterapiaa, 
psykoterapiaa paripsykoterapiaa tai 
psykoseksuaaliterapiaa.   

Puolisoiden kokemukset lähei-
syydestä, intiimiydestä, seksuaa-
lisuudesta ja seksistä suhteessaan 
ovat aina läsnä (pari)psykoterapi-
assa tavalla tai toisella. Seksuaa-
lisuuteen liittyvät haasteet voivat 
olla syy parin terapiaan hakeutu-
miseen. Silloin jo ensimmäisellä ta-
paamisella avautuu keskustelu jom-
mankumman haluttomuudesta, 
suhteen seksittömyydestä, lapsetto-
muudesta, ulkopuolisista suhteista, 
yhdyntäkivuista tai erektio- tai or-
gasmivaikeuksista. Joskus taas on-
gelmista rohkaistutaan puhumaan 
paripsykoterapian edetessä – joko 
terapiasuhteen syventyessä tai pari-
suhteessa aktivoituvien haasteiden 
myötä. 

Kun parin kokemuksia suhtees-
sa olevista hankaluuksista tutki-
taan terapiassa, myös läheisyyden, 
intiimiyden ja seksuaalisuuden 
kysymykset avautuvat. Toisinaan 
parilla saattaa olla haasteellisesta 
tilanteestaan huolimatta tyydyttävä 
seksielämä. Joskus paripsykoterapi-
an edetessä seksuaaliset pulmat rat-
keavat, vaikkei niihin erityisesti olisi 
kiinnitetty huomiota ja pari havah-
tuu läheisyyden ja seksuaalisen hy-
vinvoinnin lisääntymiseen terapian 
edetessä. 

Seksuaalisuus on jokaiselle in-
tiimi ja herkkä alue, joka suhteen 
vaikeuksissa herkästi vaurioituu, 
lukkiutuu tai jäätyy. Kadonneen 
intiimin turvallisuuden palautu-
minen ei tapahdu suorasukaisesti 
pelkästään fyysisten ja seksuaalis-
ten harjoitusten kautta. Intiimien 
lukkojen avautuminen edellyttää 
turvallisuutta, rauhallisuutta, luot-
tamusta ja suhdetta – niin puoli-
soiden kuin parin ja terapeutinkin 
välillä. Turvallinen hoitosuhde, 
jossa seksuaalisuuteen liittyvistä 
kysymyksistä voidaan keskustella ja 
niiden herättämää ahdistusta voi-
daan yhdessä ymmärtää, auttaa pa-
ria rakentamaan uudelleen väliltään 
kadonnutta seksuaalista läheisyyttä. 

Pitkään kadoksissa ollut seksu-
aalinen yhteys parin välillä ei välttä-
mättä kuitenkaan löydy pelkästään 
psykoterapian keinoin. Seksuaali-
suuden toteuttaminen, seksuaali-
nen hyvinvointi tai sen ongelmat 
kertovat ruumiillisten, psyykkisten 
ja vuorovaikutuksellisten proses-
sien yhteenkietoutumisesta. Siten 
seksuaalisten ongelmien hoidossa-
kaan ei voida ohittaa mitään näistä 
ulottuvuuksista. 

Psykoseksuaaliterapeutilla on 
psykoterapeutin pätevyys ja koulu-
tus myös seksuaalisten ongelmien 
hoitoon. Psykoseksuaaliterapia on 
yksin eläville yksilöpsykoterapiaa 
ja parisuhteessa oleville paripsyko-
terapiaa. Parin psykoseksuaalitera-
piassa yhdistyvät psykoanalyytti-
nen ymmärrys parisuhteesta ja sen 
hoidosta, fysiologinen  tieto seksu-
aalisiin ongelmiin liittyvistä ruu-
miillisista tekijöistä ja niiden lääke-
tieteellisestä hoidosta, puolisoiden 
seksuaalihistorian ja seksuaalisuu-
teen liittyvien kysymysten tutkimi-
nen parin kanssa keskustellen sekä 
puolisoiden ohjaaminen yksilöinä 
ja parina erilaisten harjoitusten ja 
tehtävien kautta tutustumaan uu-
delleen itseensä ja toisiinsa, ruu-
miillisuuteensa, aisteihinsa ja aistil-
lisuuteensa. Psykoseksuaaliterapian 
tavoitteena on auttaa heitä nautti-
maan seksuaalisuudesta yksilöinä ja 
yhdessä. Yksilöllisesti tehtävät har-
joitukset etenevät asteittain parin 
yhdessä tehtäviksi. Psykoseksuaali-
terapeutti ei osallistu harjoituksiin 
eikä niitä tehdä terapiatunneilla. 
Parit tekevät harjoituksia kotona. 
Psykoterapiatunneilla niiden to-
teutumisesta, toteutumisen esteistä 
ja niiden herättämistä ajatuksista, 
muistoista ja tunteista keskustel-
laan yhdessä parin kanssa. 

Lontoon Tavistock Relation-
ships -instituutilla on yli 70 vuo-
den kokemus objektisuhdeteoriaan 
perustuvasta parisuhteiden psy-
koanalyyttisesta hoidosta. Teorian 
ja hoidollisten interventioiden ke-
hittäminen instituutissa jatkuu in-
tensiivisesti ja innokkaasti edelleen 
– myös monimuotoisen seksuaali-
suuden kohtaamisen hoidon saralla. 
Tavistock Relationshipsin toteutta-
ma COSRT- (College of sexual and 
relationship therapists) sertifioitu 
Diploma in Psychosexual therapy 
koulutusohjelma on innostanut 
myös Suhteessa Oy:n avaamaan 
oven psykoseksuaaliterapian kehit-
tyvään maailmaan osallistumalla 
tähän kaksivuotiseen uudistettuun 
koulutukseen Lontoossa. Psykosek-
suaaliterapia kuuluu nyt myös psy-
koterapiavalikkoomme.

Psykoseksuaaliterapia

Sanna Aavaluoma
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Elokuva Three Generations ku-
vaa samassa taloudessa asuvien 
kolmea eri sukupolvea edustavien 
henkilöiden erilaisia sukupuoli- ja 
seksuaali-identiteettejä. Ray 16v., 
on aina tiennyt olevansa poika, 
vaikka on syntynyt tytön ruu-
miiseen. Hänen äitinsä, Maggie 
kamppailee omien ongelmiensa 
kanssa ja lesbosuhteessa elävä iso-
äiti Dolly joutuu törmäyskurssille 
asenteidensa kanssa. 

Tämä elokuva tarjoaa monia 
kiinnostavia näkökulmia, kuten 
seksuaalisuuden ja sukupuoli-
suuden näyttäytyminen eri suku-
polville ja transsukupuolisuuden 
hyväksymisen vaikeus läheisille, 

vaikka se transsukupuoliselle hen-
kilölle on itsestään selvää. Tärkeää 
on myös pohtia, kuka voi päät-
tää nuoren kohdalla sukupuolen 
korjauksesta? Mielenkiintoisen 
lisämausteen tarinaan tuo Rayn 
kohdalla se, kun sukupuolen kor-
jaukseen tarvitaan lupa vuosikau-
sia hänen elämästään poissaolleel-
ta isältä. 

Elokuvan kautta voimme poh-
tia vanhempien asenteita ja pää-
tösvaltaa suhteessa lapsen omaan 
kokemukseen itsestään ja identi-
teetistään. Miten transsukupuoli-
sen nuoren identiteettikehitys eri 
osa-alueilla poikkeaa niin kutsutun 
normaalin nuoren identiteettikehi-

tyksestä, kun ympäristö ei vahvis-
ta hänen sukupuoli identiteettiään 
miehenä tai naisena, ja saattaa suh-
tautua varsin ongelmallisesti nuo-
ren omaan kokemukseen. Miten ja 
milloin transsukupuolisen ihmisen 
itsemääräämisoikeus voi toteutua? 
Epäitsenäinen äiti Maggie on val-
mis tukemaan Rayta kaikessa, mut-
ta joutuessaan kohtaamaan Rayn 
isän, myös hänen ristiriitaiset tun-
teensa nousevat esiin. 

Pohdin luennossani sitä, miten 
toisen hyväksyminen sellaisena 
kuin tämä on, näyttäytyy vastavuo-
roisesti ja miten vaikea meidän lo-
pultammekin on muuttaa käsityk-
siämme silloin, kun toisen näkemys 

tai kokemus ei miellytä meitä, eikä 
vastaa omaa näkemystämme siitä, 
miten asioiden pitäisi olla.

Three Generations
Seksuaalisuus kolmessa sukupolvessa – näkökulmia                              
transsukupuolisuuteen ja siihen suhtautumiseen

Sauli Airikka
Perhepsykoterapeutti vet, 
Psykoanalyyttinen 
paripsykoterapeutti

Minuutemme on lähtökohdiltaan 
ruumiillinen, monenlaiset koke-
mukset taltioituvat ruumiin muis-
toina eri aistien kautta koettuina. 
Seksuaalisuus on oleellinen ja aistil-
linen osa minuuttamme syntymäs-
tä lähtien elämän loppuun saakka. 
Seksuaalisuus on elämänvoimaa, 
joka eri kehitysvaiheissa näyttäytyy 
erilaisena, kuitenkin pohjimmiltaan 
paljastaen syvimpiä halujamme ja 
toiveitamme. Toiveemme ja halum-
me voivat kuitenkin luoda myös 
epävarmuutta ja joutua ristiriitaan 
erilaisten sisäisten ja ulkoisten esto-
jen kanssa.

Nuoruusiässä keskeisenä teh-
tävänä on irtautua vähitellen lap-
suudesta ja vanhemmista. Suhteet 
vanhempiin varhaisina tyydytyk-
sen lähteinä alkavat tuntua liian 
läheisiltä ja kielletyiltä kun viet-
tipaineet seksuaaliseen tyydytyk-
seen voimistuvat ja hakevat pur-
kautumista. Nuorelle on tärkeää 
liittyä ja samaistua ikätovereihin 
sekä kyetä säätelemään etäisyyttä 
ja etäisyyttä omiin vanhempiin 
itselle hyvältä tuntuvalla tavalla. 
Itsetyydytys ja seksuaaliset fan-
tasiat ovat keino tutustua omaan 

seksuaalisesti uudella tavalla he-
räävään ruumiiseen ja purkaa viet-
tipaineita turvallisemmin. Silloin 
voi säilyttää kontrollin itsellä sekä 
pitää erillään seksuaalisen halun ja 
himokkuuden tunnetyydytyksestä, 
jonka lähteenä lapsuudessa ovat 
olleet vanhemmat. 

Nuoruudessa jatketaan oidipaa-
lisen vaiheen käsittelyä.  Rakkaus 
varhaiseen objektiin voi vähitellen 
muuntua toiveeksi tulla rakasta-
mansa objektin kaltaiseksi. Ensi-
rakkaus uuteen toiseen tulee silloin 
mahdolliseksi.

Aikuistuvan nuoren haasteena 
on integroida ruumiillinen rak-
kaus ja rakkaus henkisenä kaipuu-
na, seksuaalinen ruumiinkuva ja 
identiteetti sekä viha, rakkaus ja 
seksuaalisuus. Seksuaalisen kiin-
nostuksen paljastaminen toiselle 
voi tuoda voimakastakin pelkoa 
omasta kykenemättömyydestä ja 
riittämättömyydestä. Paljastamme 
silloin todellista itseämme, johon 
olemme nuoruudessa itsekin uu-
della tavalla ja epävarmoina tu-
tustumassa. Torjutuksi tulemisen 
pelko sellaisena kuin on herättää 
pelon häpeän valtaan joutumises-

ta.  Seksuaaliset yllykkeet ja seksu-
aalisuuteen liittyvä aggressio voi-
vat jo sinänsä herättää syyllisyyttä 
ja häpeää niihin liittyvien kieltojen 
vuoksi.

Näihin meitä kaikkia kosketta-
viin teemoihin tulemme syventy-

mään elokuvan Call Me by Your 
Name, siihen liittyvän luennon ja 
yhteisen keskustelun kautta.

Call Me by Your Name
Seksuaalisuuden herääminen ja haltuunotto – kuohuntaa ristiaallokossa

Riitta Lindqvist 
Perheterapeutti, 
Psykoanalyyttinen yksilö 
ja paripsykoterapeutti
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Adrien Brodyn ja Penelope Cruzin 
tähdittämä elokuva Manolete pe-
rustuu tositapahtumiin 1940 -luvun 
Espanjassa. Kaikkien aikojen suu-
rimmaksi härkätaistelijaksi kutsuttu 
Manuel Sanchez kuoli taistelussa 
saamiinsa vammoihin kolmenkym-
menen vuoden iässä. Ratkaisevaan 
taisteluun huipentuvassa elokuvas-
sa Manoleten huiman menestyk-
sen rinnalla kuljetetaan hänen suh-
dettaan pitkäaikaisen tyttöystävän 
Lupe Sinon kanssa.

Tarinan mukaan yleisön kylty-
mätön painostus yhä verisempiin ja 
vaarallisempiin taisteluihin sai Ma-
noleten ottamaan riskejä, jotka lo-
pulta koituivat hänen kohtalokseen. 
Elokuvassa rakkaussuhde Lupe 
Sinon kanssa vertautuu vaaralli-
seen, kiihdyttävään ja vain hetkit-
täistä tyydytystä tarjoavaan härkä-
taisteluun. Intiimi läheisyys toisen 
kanssa on suurimman kaipauksen 
kohde, mutta toteutuessaan sisältää 

jo tuhon siemenen.
Seksuaalinen intohimo ja sen 

kautta saavutettu nautinto näyt-
tävät tarjoavan kaiken, mitä on 
kaivattu, mutta mitä sen jälkeen? 
Rakkauden vaikeasti tavoitettava 
salaisuus näyttäytyy usein kaipauk-
sessa, joka sisältää sekä haastetta 
että vaaraa. Läheisyyteen voi jäädä 
vangiksi tai erillisyys voi heittää 
tyhjyyteen. Härkätaistelijana Ma-
nolete kehitti omaleimaisen tapan-
sa härnätä ja väistää. Suhteessa toi-
sen kanssa osat saattoivat vaihtua 
hetkessä.

Psykoanalyytikko Ludvig Igra 
kirjoittaa, kuinka tyydyttävä seksu-
aalisuhde välttämättä sisältää viha-
mielisen elementin. Toisen toiseus 
ja vieraus kiihdyttää ja tuo vaaran 
tunnun. Tuttuus yhdistettynä toi-
sen tuntemattomuuteen saa aikaan 
seksuaalisen kiihottumisen. Kyp-
sässä rakkaudessa vihamielisyys on 
kuitenkin rakkauden kesyttämää. 

Vaaralla voi rauhassa leikkiä turval-
lisessa seurassa.

Manolete ja Lupe Sino etsivät 
tätä turvallista kohtaa suhteestaan, 
mutta sisäinen ahdistus näyttää 
ajavan heitä yhä uudestaan keski-
näiselle taisteluareenalle. Varhaiset 
tiedostamattomat fantasiat suh-
teista muiden kanssa aktivoituvat 
juuri intiimissä suhteessa. Samaan 
aikaan kun hapuillaan toista kohti, 
herää myös tiedostamaton pelko 
siitä, mitä kohtaamisesta seuraa. 
Igran mukaan seksuaalisessa kiihot-
tumisessa on aina salatusti mukana 
myös toive varhaisen ahdistuksen 
käsittelemisestä. Tyydyttävässä koh-
taamisessa vaara on fantasiatasolla 
hetkeksi voitettu, toiseus on kesy-
tetty, alkuperäinen ahdistus on lien-
tynyt. Orgastisesta sulautumisesta 
luopuminen edellyttää kykyä sietää 
erillisyyttä ja rakastaa toista ilman 
kontrollia.

Kuinka Manolete ja Lupe Sino 

selviävät sisäisistä ja ulkoisista 
hyökkäyksistä suhdettaan kohtaan 
ja onnistuvat säilyttämään toisensa 
elävinä mielissään, siitä lisää vuo-
den kuluttua.

Lähteet:
Ludvig Igra: Rakkauden varjo. Psy-
koterapialehti 2003, 22(3).

Manolete
Halun, vihan ja rakkauden kierteessä

Anne Anttonen 
Integratiivinen, 
tunnekeskeinen ja                     
psykoanalyyttinen
paripsykoterapeutti

Elokuva Ei kiitos käsittelee seksuaa-
lisen halun ja haluttomuuden dyna-
miikkaa. Kun halua ja haluttomuut-
ta tarkastellaan psykoanalyyttisessa 
paripsykoterapiassa osana parisuh-
detta, se nähdään puolisoiden yh-
teisenä asiana. Polttopisteessä ei 
enää olekaan kapeasti halu, halut-
tomuus tai halujen kohdistuminen 
suhteen ulkopuolelle. 

Hoidon tavoitteena on ymmär-
tää, mitä sellaista puolisoiden elä-
mässä ja suhteessa on tapahtunut 
ja jäänyt tapahtumatta, etteivät he 
seksuaalisesti enää halua toisiaan? 
Miksi halu etsii kohteensa suhteen 
ulkopuolelta? Onko totuudenmu-
kaista puhua haluttomuudesta? Itse 
asiassa molemmat haluavat kiih-
keästi – mutta mitä?

Tässä esityksessä avaan psyko-
analyyttisia ajatuksia seksuaalisen 
halun ja intohimon säilymisen 
edellytyksistä sekä keskityn Helin 
ja Matin tarinaan heidän kuvit-
teellisena psykoseksuaaliterapeut-
tinaan. Aluksi selvitämme, min-

kälaiset asiat ja tapahtumat heidän 
henkilökohtaisessa historiassaan 
vaikuttavat ongelmalle altistavina 
tekijöinä. 

Tutkimme Helin ja Matin pa-
risuhteen historiaa. Minkälaisia 
asioita ja tapahtumia siellä on 
jäänyt auki puhumatta? Milloin 
nykyinen ongelma alkoi? Mikä 
sen laukaisi? Entä mikä kum-
mankin suhteessa olon tavassa ja 
tunne-elämän tilassa ylläpitää on-
gelmaa ja estää heitä pääsemästä 
eteenpäin – lähemmäs toisiaan? 
Mitä voimavaroja ja hyvää heillä 
on suhteessaan? Minkälainen mää-
ritelmä tilanteesta syntyy pohjaksi 
hoitosuunnitelmalle?   

Mary Morganin (2019) mu-
kaan rakkaussuhteessa on kyse 
sekä rakkaudesta että vihasta. Ute-
liaisuuden menettäminen näitä 
tunteita kohtaan itsessä ja toises-
sa on suhteen elävyyden kannalta 
kohtalokasta ja voi tappaa suhteen 
seksuaalisuuden. 

Intiimissä suhteessa puolisot 

haastavat toistensa käsitykset it-
sestään ja toisistaan. Vaikeus ym-
märtää toista ja kokemukset siitä, 
ettei itse tule ymmärretyksi herät-
tävät vihan tunteita. Aggressio ja 
rajojen rikkominen ovat osa sek-
suaalista intiimiyttä, mutta ilman 
rakkautta ne muuttuvat vasten-
mielisyydeksi. 

Yhteyden puuttuminen omaan 
aggressioon johtaa haluttomuu-
teen ja läheisyyden kyvyn menet-
tämiseen. Riitelemättömyyteen 
liittyykin usein myös seksuaalisen 
halun vähyys. 

Seksuaalinen halu ja kiihot-
tuminen liittyvät aggressioon ja 
rajan ylittämiseen. Penetraatiossa 
toisen ruumiiseen sisään meno ja 
toisen päästäminen omaan ruu-
miiseen eivät mahdollistu tyydy-
tystä tuottaen ilman rakkaudellista 
aggressiota. 

David Hewison (2009) kir-
joittaa rakkauden ja vihan välisen 
tasapainon merkityksestä eroot-
tiselle tyydytykselle. Aggression 

puuttuminen tyrehdyttää eroot-
tisen tyydytyksen ja liian suuri 
määrä aggressiota tappaa rak-
kauden. Rakkauden palvelukses-
sa oleva aggressio mahdollistaa 
suhteen syvenemisen ja eroottis-
ten tarpeiden tyydytetyksi tule-
misen.

Ei kiitos
Halun ja haluttomuuden psykodynamiikkaa 

Sanna Aavaluoma
Perhepsykoterapeutti vet, 
integratiivinen ja 
psykoanalyyttinen 
paripsykoterapeutti
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4-vuotisen Psykoanalyyttisen paripsykoterapian täydennyskoulutuksen Suomessa saaneet:

1. Seksuaalisuus on huikean laaja elämän osa-alue, niin laaja, et-
tei seksuaalisuudesta tarvitse edes puhua pelkillä seks-alkuisilla 
sanoilla. Seksuaalisuuden toteuttamista on jo se, että muistaa 
olevansa ainutlaatuinen, aistillinen, kehollinen olento.

2. Maailmankuulu suhteiden ja seksuaalisuuden parissa työsken-
televä psykoterapeutti Esther Perel on kysynyt, miten voi haluta 
sellaista, minkä on jo saanut (Can you desire what you already 
have?). Erillisyyden teeman työstäminen on tärkeää niin suhteen yleisen hyvinvoinnin kuin seksuaalisen halun säilyt-
tämiseksi, koska toista ihmistä ei voi ”saada” tai ”omistaa”, vaikka välillä illuusion imu voikin olla kova.

3. Unohda ”pitäisi”. Seksuaalisuuteen liittyvistä ihanteista ei puhuta - ainakaan vielä - yhtä kriittisesti kuin vaikkapa 
ulkonäköön liittyvistä paineista. On hyvä olla tietoinen mahdollisista pään sisäisistä kulttuurisista käsikirjoituksista ja 
normeista, jotka saattavat tuottaa ahdistusta oman seksuaalisuuden toteuttamisen ollessa jotain ihan muuta. 

4. Ole nautinnollisesti hetkessä - on yllättävän yleistä, että seksuaalisuuden ilmaisua ja toteuttamista dominoi toisen 
miellyttämisen tarve tai halu saavuttaa jokin (mahdollisesti jopa mitattavissa oleva) päämäärä. 

5. Yleinen hyvinvointi kulkee käsi kädessä seksuaalisen hyvinvoinnin kanssa. Jos ihminen kuvaa olevansa kuoleman-
väsynyt, viisainta, mitä sängyssä voi tehdä, voi olla nukkuminen.

Viisi vinkkiä hellyyden lisäämiseksi parisuhteessa
Asiantuntijana seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen
www.elinatanskanen.fi
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Ikään, sukupuoleen ja 
seksuaalisuuteen liittyvät 
valtakysymykset ovat aina 
olleet todellisuutta ihmis-
ten välisissä suhteissa ja 
yhteiskunnan rakenteis-
sa. Vuonna 2017 alkanut 
metoo-liike on kuitenkin 
nostanut teemat niin 
voimallisesti tietoisuuteen 
ja julkiseen keskusteluun, 
ettei niiltä enää voi um-
mista silmiään. 

Seuraavan seminaarimme teema 
on Haluttu, hävetty, haavoittuva 
seksuaalisuus. Seminaarin elokuvat 
käsittelevät seksuaalisuutta ihmi-
sen kasvua ja kehitystä tukevana 
voimavarana. Haluamme kuiten-
kin nostaa keskusteluun myös sek-
suaalisuuden pimeää puolta sen 
kietoutuessa vallankäyttöön ihmis-
suhteissa ja yhteiskunnan rakenteis-
sa. Keskustelun tarkoitus on lisätä 
tietoisuutta ja aitoa ihmisten välistä 
arvostusta ja kunnioitusta. Epä-
kohtiin puuttuminen on edellytys 
muutokselle kohti tasa-arvoista ja 
avointa maailmaa. 
Perehtyessämme aiheeseen huoma-
simme iloksemme, että aiheeseen 
liittyviä projekteja oli käynnissä 
Suomessa jo ennen varsinaisen 
#metoo-kampanjan alkua.      

Mistä kaikesta metoo-liikkeessä 
on kyse? Se liittyy laajaan jatku-
moon tapahtumia seksuaalisesta 
häirinnästä naisten teosten, suunni-
telmien ja hankkeiden vähättelyyn 
sekä naisten työnteon vaikeuttami-
seen. Syrjintä kohdistuu erityisesti 
nuoriin alaa opiskeleviin. 

Raija Talvio (2018) toteaa: 
”Herkän ihmisen nujertaminen on-
nistuu parhaiten käymällä käsiksi 
hänen arimpiin alueisiinsa; seksu-
aalisuuteen, tunteisiin ja identiteet-
tiin.” Vaikka Suomessa koulutetaan 
elokuva-alan ammattilaisiksi yhtä 
paljon miehiä ja naisia, naisten on 
ollut vaikeaa saada koulutustaan 
vastaavaa työtä ja julkista rahoitus-
ta. Naisohjaajat debytoivat miehiä 
huomattavasti vanhempina. 

Metoo-liikkeessä on kyse oikeu-
desta tulla nähdyksi ja kuulluksi 
omilla ehdoillaan, ilman pelkoa. 
Kyse on oikeudesta tehdä työtä ja 
toteuttaa lahjakkuuttaan tasa-arvoi-
sena ja vapaana. (Talvio 2018) 

Parhaimmillaan #metoo on teh-
nyt näkyväksi sen, kuinka yleistä 

seksuaalinen häirintä on ja kuin-
ka laajasti siltä on suljettu silmät. 
Se on henkilökohtaisen jakamista 
julkisuuteen omalla nimellä. Tästä 
seuraa myös vastuunotto omasta 
kertomuksesta. (Ilmaranta 2018) 

Suomalainen Yksittäista-
paus-hanke sai alkunsa loppukevääl-
lä 2016 jo ennen metoo-ilmiötä, 
kun Tuffi Films elokuvatuotanto-
yhtiön perustajat Elli Toivoniemi 
ja Kirsikka Saari kutsuivat joukon 
elokuva-alan ammattilaisia, taitei-
lijoita, tutkijoita ja yhteiskuntavai-
kuttajia tekemään lyhytelokuvia 
omista havainnoistaan valtaraken-
teista ja tiedostamattomista toimin-
tamalleista. 

Hankkeessa syntyi yksitoista ly-
hytelokuvaa. Syyskuussa 2019 en-
si-iltansa saanut pitkä elokuva Tot-
tumiskysymys perustuu seitsemän 
naisohjaajan yhteistyöhön ja kuu-
teen Yksittäistapaus-elokuvasarjan 
lyhytelokuvaan. Elokuvat kuvaavat 
naisten arkisia kokemuksia suku-
puolittuneesta vallankäytöstä. Ly-
hytelokuvat ovat nähtävissä sivus-
tolla www.yksittäistapaus.fi.  

Suomalainen elokuvaohjaaja 
Heidi Linden teki Aalto-yliopis-
tossa lopputyönsä ”Pelkoa ja in-
hoa naisena Suomen elokuva-alalla 
vuonna 2016”. Aiheen arkaluon-
toisuuteen vedoten lopputyötä ei 
kuitenkaan julkaistu muiden töiden 
tavoin verkossa. 

Syksyllä 2017 Yhdysvallois-
sa alkoi tapahtua. Hollywoodis-
sa kahdeksan naisnäyttelijää astui 
julkisuuteen New York Timesin 
artikkelissa, jossa he kuvasivat jou-

tuneensa elokuvatuottaja Harvey 
Weinsteinin seksuaalisen ahdistelun 
kohteeksi. Naisia tuki Woody Al-
lenin ja Mia Farrowin poika, joka 
oli veljenä vuosia seurannut isään-
sä kohdistuneita syytöksiä perheen 
tyttären seksuaalisesta ahdistelusta. 
Näyttelijä Alyssa Milano julkaisi 
tweetin, jossa hän kehotti ihmisiä 
jakamaan kokemuksiaan ahdistelus-
ta käyttämällä hashtagia #metoo. 
Ensimmäisen vuorokauden aikana 
tunnistetta käytettiin Twitterissä yli 
500 000 kertaa ja Facebookissa 12 
miljoonaa kertaa. 

#metoo-kampanjan myötä Lin-
denin työ pääsi Suomessa julkisuu-
teen. Hän alkoi saada yhteydenot-
toja, jotka koskivat 17 suomalaista 
valta-asemassa olevaa elokuva-alan 
ammattilaista. Tästä prosessista ja 
#metoo-kampanjasta kertoo Hei-
di Lindenin ja työryhmän vuon-
na 2018 julkaistu kirja #MeToo 
Vallankumous – Miten hiljaisuus 
rikottiin? 

Hollywood-moguliksi kutsuttu 
Harvey Weinstein on tullut tunne-
tuksi mm. tuottamistaan elokuvista 
Pulp Fiction, Rakastunut Shakes-
peare, Taru Sormusten herrasta ja 
Kuninkaan puhe. Hänen tuotta-
mansa elokuva Perhe August – Osa-
ge County nähtiin myös Suhteessa 
Elävät Kuvat -tapahtumassa vuon-
na 2019. 

Mitä Weinsteinille tapahtui? 
Edellä mainitun New York Timesin 
artikkelin myötä hiljaisuuden padot 
murtuivat ja yhteensä 80 naista on 
sittemmin syyttänyt Weinsteiniä 
vuosikymmenten aikana tapahtu-
neista seksuaalisesta häirinnästä, 
ahdistelusta ja raiskauksista. Osa 
syytöksistä oli vanhentunut, osasta 
ei ollut riittävää näyttöä. Weins-
tein kiisti syytökset ja maksoi osal-
le naisista 25 miljoonaa dollaria 
korvauksina. Lukuisten syytösten 
seurauksena Weinstein erotettiin 
Oscar-akatemian jäsenyydestä sekä 
omasta tuotantoyhtiöstään, joka 
oli menettänyt lukuisia tuotanto-
sopimuksia ja hakeutui myöhem-
min konkurssiin. Viisi Weinsteinia 
vastaan nostettua syytöstä johti ri-
kosoikeuteen. Helmikuussa 2020 
hänet vapautettiin kolmesta syyt-
teestä, mutta tuomittiin 23 vuodek-
si vankeuteen tuotantoassistentin 
seksuaalisesta ahdistelusta vuonna 
2006 ja naisnäyttelijän raiskaukses-
ta vuonna 2013 (Yle 15.10.2017, 
12.12.2019, 11.3.2020). 

#metoo-kampanja toi julki-
suuteen elokuvateollisuuden kulis-
seissa ja rakenteissa, mutta myös 
kuvauksissa, tapahtunutta häirintää 
ja vallankäyttöä. Bernardo Ber-

toluccin vuonna 1972 ilmestynyt 
kulttielokuva Viimeinen tango Pa-
riisissa herätti jo aikanaan voima-
kasta kohua. Elokuvassa 48-vuotias 
Marlon Brando ja 19-vuotias Ma-
ria Schneider esittävät henkilöitä, 
jotka sattumalta kohtaavat tyhjässä 
pariisilaisessa huoneistossa. Heidän 
välillään alkaa seksisuhde, johon ei 
kuulu minkään henkilökohtaisen 
jakaminen, ei edes oman nimensä. 
Seksikohtaustensa rajuuden vuoksi 
elokuva kiellettiin useissa maissa. 

Vuonna 2013 tehdyssä haastat-
telussa Bertolucci tunnusti suun-
nitelleensa elokuvassa nähdyn rais-
kauskohtauksen yhdessä Marlon 
Brandon kanssa teon kohteeksi 
joutuneen Maria Schneiderin siitä 
tietämättä. Bertolucci puolustautui 
kertoen halunneensa elokuvaansa 
nuoren naisen todelliset tunnereak-
tiot, ei näyteltyjä tunteita. Halusin 
hänen kokevan itsensä nöyryytetyk-
si, toteaa Bertolucci. Schneider on 
myöhemmin kertonut, että koki tul-
leensa raiskatuksi molempien mies-
ten taholta. Tämän elokuvan jälkeen 
Schneider ei suostunut yhteenkään 
alastonkohtaukseen elokuvissaan. 
Hän kärsi myöhemmin masennuk-
sesta ja päihdeongelmasta.  

#metoo-kampanja on herät-
tänyt maailmanlaajuisesti paljon 
keskustelua. Kampanja on mahdol-
listanut monien vääryyksien ilmitu-
lon ja rohkaissut ihmisiä jakamaan 
kokemuksiaan. Samaan aikaan on 
noussut esiin huoli tavasta, jolla 
tarinoita kerrotaan ja näiden ker-
tomusten seurauksista. Nöyryyte-
tyksi tulemisen kokemukset ovat 
purkautuneet myös tavoilla, joissa 
on tunnistettavissa kosto ja toisen 
osapuolen julkinen nöyryytys. Pirk-
ko Saisio kirjoittaa Helsingin Sano-
missa 3.7.2018 olevansa huolissaan 
siitä, toteutuuko kampanjassa yksi-
lön oikeusturva ja inhimillinen koh-
telu ja toteaa syylliseksi todetullakin 
olevan ihmisarvo ja oikeus tulla 
kohdelluksi inhimillisesti.

Lähteet:

Kahn, Mattie: Bertolucci Admits 
He Conspired To Shoot A Non-Con-
sensual Rape Scene In Last Tango 
In Paris. elle.com. 3.12.2016
Lindén, Heidi ja työryhmä: #ME-
TOO vallankumous. Miten hiljai-
suus rikottiin? Like 2018: Raija 
Talvio, Katariina Ilmaranta, Heidi 
Lindén.
Saisio, Pirkko Helsingin Sanomat 
3.7.2018 Vastaus Leena Virtasen 
kolumniin

Metoo – matkalla kohti tasa-arvoa

Sanna Aavaluoma ja Aliina Aavaluoma

Bernardo Bertolucci tunnusti vuonna 
2013 suunnitelleensa Last Tango in 
Paris -elokuvan raiskauskohtauksen 
yhdessä Marlon Brandon kanssa Ma-
ria Schneiderin siitä tietämättä.
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Suhteessa Oy perustettiin 
17.1.2017. Yrityksemme on siis 
pian neljävuotias. Ammattitai-
tomme on kuitenkin rakentunut 
1980-luvun puolestavälistä alkaen 
jatkuvaan kouluttautumisen ja 
kliinisen kokemuksen myötä. Toi-
mialaamme kuuluu yksilö-, pari-, 
perhe- ja psykoseksuaaliterapia, 
sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisten työnohjaus ja koulutta-
minen, erilaisten tapahtumien jär-
jestäminen sekä kustannustoiminta.

Toimitilamme sijaitsevat Hel-
singin Käpylässä Kumpulan siir-
tolapuutarhan kupeessa hyvien 
kulkuyhteyksien varrella osoit-
teessa Koskelantie 19 A 4, 00610 
Helsinki. Bussipysäkki Olympia-
kylä on vastaanottomme kohdalla. 
Psykoterapiavastaanotollamme toi-
mivat psykoterapeuttimme Jouni 
Aavaluoma (yksilöpsykoterapia) ja 
Sanna Aavaluoma (pari ja perhep-
sykoterapia sekä psykoseksuaali-
terapia). Vastaanotollamme ei ole 
odotustiloja, joten ovisummeriin 
vastaamme vasta sovittuna aikana. 
Valitettavasti ensimmäisen kerrok-
sen toimitiloihimme on muutamia 
portaita, joten tilamme eivät ole 
esteettömät. 

Suhteessa Oy:n toiminta kaikilla 
sen toimialoilla on suuriin toimi-
joihin verrattuna pienimuotoista. 
Emme tähtää toiminnan laajenta-

miseen sen suuremmaksi kuin pie-
nellä asiaan sitoutuneella ihmisjou-
kolla on mielekästä ja mahdollista. 
Vastaanotoillamme teemme pää-
sääntöisesti pitkäkestoisia proses-
seja, joten psykoterapiaan ja työn-
ohjaukseen paikkoja vapautuu tällä 
hetkellä vain harvakseltaan. 

Koulutusvalikossamme on sekä 
pitkiä prosessikoulutuksia, että 
lyhyitä tilauskoulutuksia ja luen-
toja. Vuoden kestoisina psykote-
rapeuttien täydennyskoulutuksina 
tarjoamme paripsykoterapian ja 
psykoseksuaaliterapian koulutusta. 
Puolen vuoden kestoiset kuuden 
seminaaripäivän mittaiset koulutus-
ohjelmat Vakavasti sairastuneen psy-
koterapeuttinen tuki ja Muistisairaan 
psykoterapeuttinen hoito ja hoiva ovat 
tarkoitettu sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattilaisille. 

Suhteessa Elävät Kuvat on vuo-
sittain järjestettävä kaksipäiväinen 
elokuvaseminaari kaikille pari- ja 
perhesuhteista ja niiden tiedosta-
mattomasta dynamiikasta kiinnos-
tuneille. Seminaarissa yhdistyvät 
elokuvat, psykoanalyyttisten pari- 
ja perhepsykoterapeuttien luennot 
elokuvien teemoista, ryhmäkes-
kustelut, paneelikeskustelu sekä 
iltamat, joissa nautitaan buffetillal-
linen ja kuullaan elävää musiikkia. 
Iloksemme olemme huomanneet 
monen pariskunnan tulevan semi-

naariin yhdessä. Viikonloppusemi-
naari tarjoaa mahdollisuuden yh-
teisiin elokuvakokemuksiin ja niistä 
keskusteluun. Monet ovat toden-
neet seminaarin olleen hyödyllinen 
oman parisuhteen kannalta. 

Uusia koulutusryhmiä käynnis-
tetään säännöllisesti. Uutuutena 
koulutusvalikkoomme tulevat tänä 
syksynä kaikille avoimet verkko-
kurssit.Verkkokursseja osallistujat 
voivat tehdä itselleen sopivana ai-
kana. Kurssit sisältävät kirjallista 
aineistoa, kuunneltavia äänitiedos-
toja, pohdintatehtäviä ja parisuh-
teessa oleville keskustelutehtäviä. 
Ensimmäisenä verkkokursseistam-
me avautuu Parisuhde ja vakava sai-
raus -kurssi. Se on suunniteltu pa-
riskunnille, mutta myös hoitoalan 
ammattilaiset ja psykoterapeutit 

hyötyvät kurssin annista. Vuonna 
2021 toteutamme myös parisuhde-
viikonloppuja pareille.

 Suurilla kustantamoilla julkais-
tavien kirjojen elinkaari on surul-
lisen lyhyt. Kirjoja markkinoidaan 
ja myydään niiden ilmestyessä. 
Vuoden kuluessa valtaosa kirjoista 
on kuitenkin jo päätynyt poisto-
myynteihin eikä uusintapainoksia 
oteta. Ajattomia klassikoita ei ole 
saatavilla, kun ne on kustantajalta 
myyty loppuun. Vaikka e-kirjat ovat 
lisänneet suosiotaan, uskomme pe-
rinteisen käsin kosketeltavan kirjan 
tulevaisuuteen ja haluamme osal-
tamme vaalia painettujen kirjojen 
perinnettä. Pienkustannustoimin-
nallamme voimme varmistaa kirjo-
jemme saatavuuden myös tulevina 
vuosina. 

Suhteessa Oy esittäytyy

1. Pitäkää huolta omasta hyvinvoinnistanne, liikkukaa ja nukkukaa 
riittävästi. Syökää järkevästi, herkuttelua kuitenkaan unohtamatta. 

2. Luokaa positiivisia rutiineja, tehkää ruokaa, tehkää mukavia asioita 
yhdessä.

3. Ottakaa myös omaa tilaa ja aikaa olla mahdollisuuksien mukaan 
myös yksin omassa rauhassa. Antakaa tilaa myös toisille.

4. Puhukaa rohkeasti myös vaikeista tunteista ja keskittäkää voima-
varat niihin asioihin, joihin voitte vaikuttaa omalla toiminnallanne. 
Älkää epäröikö hakea tarvittaessa ammattiapua. 

5. Huomioikaa positiivisesti ja rakkaudellisilla teoilla toisenne. Ilmais-
kaa joka päivä ääneen asioita, joista olette kiitollisia ja joita arvostatte 
toisissanne. 

Viisi vinkkiä perhesovun säilymiseksi
Asiantuntijana pari- perhe- ja seksuaaliterapeutti Antti Ervasti
www.relation.fi
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Muistisairaan läheisen kirja 

Merkittävä tekijä omaishoitajana uupumiselle on 
jatkuva toisen tarpeita varten oleminen ja oman 
ajan väheneminen. Muistisairaus hämärtää ja rik-
koo ihmisten välisiä psyykkisiä rajoja sairauden 
etenemisen ja lisääntyvän avun tarpeen myötä. 
Tämä pieni kirja on kirjoitettu omaishoitajan 
tueksi säilyttämään sisäinen yhteys omiin aja-
tuksiin, arvoihin, tunteisiin ja tarpeisiin – riip-
pumatta konkreettisesta elämäntilanteesta ja 
mahdollisuuksista toteuttaa niitä. Kirjan teemat 
ovat nousseet valtakunnallisissa omaishoitajien 
internaattiryhmissä Helsingin Alzheimer-yh-
distyksen toteuttamassa Ray:n rahoittamassa 
HOPEA-projektissa vuosina 2005-2007.  Kirja 
sisältää paljon pohdintatehtäviä. Kirjan kuvituk-
sena olevat kuvat ovat syntyneet osana ryhmien 
työskentelyä. Kirjan ensimmäinen painos ilmes-
tyi vuonna 2008. Toisen painoksen myötä kir-
ja siirtyi Suhteessa Oy:n kustantamaksi vuonna 
2017.

ISBN 978-952-68832-0-5
Kansikuva Jaakko Leikas
Hinta 12€ sis. Alv ja toimituskulut. Tilattaessa 
useampia kappaleita on hinta 10€/kpl

Aavaluoma & Tammelin (2012, 2013, 
2017) 

Jotta minua ei unohdettaisi. 
Tarinoita elämästäni niille, jot-
ka minua tulevat hoitamaan. 

Ihmisen hyvä hoito edellyttää sitä, että häntä 
hoitavat henkilöt tuntevat hänen elämäntari-
naansa ja hänelle elämässään tärkeitä asioita. 
Kun ihmisen kyky ilmaista omaa tahtoaan syystä 
tai toisesta heikkenee, on olemassa suuri riski, 
että hänelle tärkeät asiat jäävät kuulematta. Tä-
hän työkirjaan voi tallentaa omaa elämäntari-
naansa sekä asioita, joita toivoo jokapäiväisessä 
hoivassa huomioitavan. Kirja toimii keskustelun 
virittäjänä perheessä sekä muisteluryhmissä. Ko-
tihoidossa sitä voidaan käyttää työvälineenä ja 
samalla helpottaa tulevaisuutta kodin ulkopuo-
lisessa hoidossa. Kirja on syntynyt kokemuk-
sista 12 vuoden aikana toteutetuissa Helsingin 
Alzheimer-yhdistyksen Ray:n rahoittamissa 
projekteissa. Kirjan ensimmäinen painos ilmes-
tyi vuonna 2012, toinen painos vuonna 2013. 
Vuonna 2017 kolmannen painoksen myötä kirja 
siirtyi Suhteessa Oy:n kustannettavaksi.

ISBN 978-952-68832-1-2
Kannet Eliisa Isoniemi
Hinta 25€ sis. Alv ja toimituskulut. Tilattaessa 
useita kappaleita on hinta 20€/kpl

Aavaluoma (2015, 2016) 

Muistisairaan psykoterapeutti-
nen hoito ja hoiva

Muistisairaus on yhä useamman perheen to-
dellisuutta. Ikääntyvien perheiden lisäksi muis-
tisairaudet koskettavat myös työikäisiä. Etene-
vä, parantumaton, kuolemaan johtava sairaus 
vaikuttaa monella tavalla sairastuneen ja hänen 
läheistensä elämään. Muistisairaiden ihmisten 
hoito on erityistä osaamista vaativaa hoitotyötä. 
Psykoterapia tarjoaa näkökulman muistisairauk-
sien ymmärtämiseen ja hoitoon ihmisen vuoro-
vaikutussuhteiden ja sisäisen kokemusmaailman 
kautta. Jokaisen hoitavan ammattihenkilön on 
mahdollista oppia psykoterapeuttista ajattelua. 
Perushoitotyössä psykoterapeuttinen ymmärrys 
ja ajattelu auttavat henkilökuntaa rakentamaan 
rakastavia ja arvostavia hoitosuhteita muistisai-
raisiin ihmisiin heidän kuolemaansa saakka. 

Muistisairauksien kokonaisvaltainen hyvä 
hoito rakentuu psykoterapeuttisen ajattelun ja 
somaattisen hoidon yhdistyessä sairauden eri 
vaiheissa psykoterapiasta psykoterapeuttiseen 
hoivaan. Kirja avaa etenevän muistisairauden 
ymmärrystä psykoterapeuteille ja psykoterapeut-
tisen ajattelun perusteita somaattisen hoidon 
ammattilaisille. Kirja soveltuu oppikirjaksi lääke-
tieteen, hoitotyön, psykologian, psykoterapian 
sekä sosiaalityön koulutus- ja opetusohjelmissa. 
Kirja on avuksi muistisairauteen sairastuneelle, 
hänen puolisolleen ja heidän läheisilleen. 

Kirja perustuu Sanna Aavaluoman työkoke-
mukseen muistisairaiden ja heidän läheistensä 
kanssa vuodesta 2000. 

ISBN 978-952-68461-0-1
Kannet: Päivi Hintsanen
Hinta 45€ sis. Alv ja toimituskulut

Suhteessa Elävät Kuvat | Erikoisnumero 2020 11

Kirjallisuutta elämästä ja ihmissuhteista
Suhteessa Oy:n kirjaperhe kasvaa

Suhteessa pastillirasia
kuuluu jokaisen 

Eläviin Kuviin
saapuvan taskuun!



Suhteessa Elävät Kuvat | Erikoisnumero 202012

Aavaluoma (2016) 

Kunnes kuolema meidät eriyt-
tää. Muistisairaan puolison 
suruprosessi ja toipuminen 
puolison kuoleman jälkeen.

Rakkaan kuolema on elämänkohta, joka pakottaa 
yksin jäävän rakentamaan uudelleen minuutensa 
ja identiteettinsä ilman toista ja parisuhdetta, 
joka tiedostamattomalla ja sanattomalla sopi-
muksella kannatteli puolisoiden toisiinsa sijoitta-
mia odotuksia ja toisilleen antamiaan psyykkisiä 
tehtäviä. Kuolema erottaa puolisot, mitta se an-
taa myös mahdollisuuden uuteen eriytymiseen 
ja yksilöitymiseen. Onnistuneen suruprosessin 
myötä kuolleesta muodostuu sisäinen muis-
to-objekti, todellinen kuva ihmisestä, jota sekä 
rakasti että vihasi. Muisto-objekti lohduttaa ja 
auttaa rakentamaan omaa elämää uudelleen. 

Kun parisuhteen taakkana on toisen sairas-
tuessa ja kuollessa liikaa työstämättömiä asioita, 
kokemuksia ja ristiriitoja, surutyö pysähtyy tai 
estyy. Kuolleesta puolisosta ei voi irrottautua, 
sillä se merkitsisi myös luopumista osasta itseä 
ja siten omaa sisäistä kuolemaa. Komplisoidus-
sa surussa kuollut puoliso koetaan yksipuolisesti 
täydellisenä tai vihattavana ja samalla nämä tun-
teet herättävät toivottomuutta, syyllisyyttä ja 
häpeää. 

Kirja rakentaa paripsykoanalyyttista suruteo-
riaa tarkastellen puolisoiden yhteistä surupro-
sessia parantumattoman sairauden edetessä sekä 
parisuhteen laadun ja puolisoiden psyykkisen 
yksilöitymisen vaikutusta lesken toipumisproses-
siin puolison kuoleman jälkeen. Komplisoidun 
surun riskit ovat tunnistettavissa puolisoiden 
välisessä dynamiikassa jo sairauden varhaisessa 
vaiheessa. Kyselytutkimus, johon osallistui 25 
muistisairaan puolison leskeä antaa arvokasta 
tietoa parisuhteen tukemisen merkityksestä ja 
mahdollisuuksista sairauden aikana, saattohoi-
don kehittämisen tarpeesta sekä lesken tukemi-
sesta puolison kuoleman jälkeen. Kirja soveltuu 
oppikirjaksi lääketieteen, hoitotyön, psykologi-
an, psykoterapian sekä sosiaalityön koulutus- ja 
opetusohjelmissa. Kirja auttaa pareja valmistau-

tumaan parantumattoman sairauden tunnep-
rosesseihin, yhteisestä elämästä luopumiseen ja 
leskiä puolison kuoleman jälkeen.  

ISBN 978-952-93-7713-8
Kansikuva Sanna Aavaluoma, Gerhard Stelz-
hammerin veistoksesta
Kannet Kiige Reklaamiburo
Hinta 30€ sis. Alv ja toimituskulut

Aavaluoma (2019) 

Kirjoituksia Suhteessa Olosta 

Ihmisen elinikäinen psyykkinen kasvu ja kehi-
tys tapahtuu suhteessa toiseen ihmiseen, Toinen 
ihminen on ihmisen olemassaolon ehto. Lähei-
sissä ihmissuhteissa tulemme rakastetuksi, loh-
dutetuksi, nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi, 
mutta myös satutetuksi, loukatuksi ja hylätyksi. 
Vaikka emme voi muuttaa menneisyyttämme, 
voimme ymmärtää paremmin sen moniulottei-
sia tapahtumia ja antaa niille uusia merkityksiä. 
Oman elämäntarinan rakentuminen mielessä 
eheäksi  kokonaisuudeksi  on meille jokaiselle 
elinikäinen ja haastava tehtävä. Sen toteutu-
minen merkitsee eletyn elämän hyväksymistä 
omaksi elämäksi, joka on sisältänyt iloa, onnea, 
rakkautta ja kiitollisuutta, mutta myös epäonnis-
tumisia, surua, häpeää ja katumusta. Se edellyt-
tää kaiken sävyisten tunnelmien itsessään tunnis-
tamista ja hyväksymistä sekä myötätuntoa itseä 
ja muita kohtaan. Oman elämän ymmärtäminen 
ja hyväksyminen mahdollistuu, kun lempeys ja 
kipu saavat kokemusmaailmassa olla rinnakkain 
– kummankaan peittämättä toisiaan kokonaan. 

Silloin elämään syntyy mustan ja valkean lisäksi 
värien kirjo sävyineen. 

Suhteessa-blogin kirjoituksissa arkiset valo-
kuvat yhdistyvät objektisuhdeteoreettisiin aja-
tuksiin läheisissä ihmissuhteissa elämisen iloista, 
suruista ja haasteista. Kirjan sisältämät 68 itse-
näistä tarinaa jaettu neljään teemakokonaisuu-
teen: Olo Suhteessa, Tunne Suhteessa, Pari Suh-
teessa ja Vuosi Suhteessa. 

ISBN: 978-952-68832-2-9
Kansikuva Sanna Aavaluoma
Kannet Emmi Harju
Hinta 30€ sis. Alv ja toimituskulut

Uutuus!
Aavaluoma (2020) 

Elämä SuhteelliSeksi. Kirjoi-
tuksia psykoseksuaalisuudesta

Seksuaalisuus on erottamaton osa ihmisyyden 
syvintä olemusta. Seksuaalisuudessa ja sen on-
gelmissa yhdistyvät ruumiillisuus, psyykkinen 
kasvu ja kehitys, sisäistettyjen suhteiden maail-
ma, elämänaikaiset kokemukset ihmissuhteista 
sekä tiedostamaton mielikuva- ja merkitysmaa-
ilma. Yksilön seksuaalinen hyvinvointi edellyttää 
itsekokemusta, joka on riittävässä sopusoinnussa 
oman sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kanssa. 
Parisuhteessa seksuaalisen hyvinvoinnin saavut-
taminen edellyttää puolisoiden yksilöllisten sek-
suaalisten maailmojen riittävää jakamista, vuoro-

Sanna Aavaluoma:

Elämä SuhteelliSeksi
Kirjoituksia psykoseksuaalisuudesta
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vaikutukseen laajentumista ja yhteen liittymistä 
– parin kehitystä SuhteelliSeksi. Parin psykosek-
suaaliterapiassa yhdistyvät psykoanalyyttinen 
ymmärrys parisuhteesta ja sen hoidosta, tieto 
seksuaalisiin ongelmiin liittyvistä ruumiillisista 
tekijöistä ja niiden lääketieteellisestä hoidosta, 
puolisoiden seksuaalihistorian ja seksuaalisuu-
teen liittyvien kysymysten tutkiminen sekä parin 
ohjaaminen erilaisten harjoitusten ja tehtävien 
kautta luomaan uudenlaista suhdetta itseensä, 
toisiinsa ja seksuaalisuuteensa.

Kirja sisältää 54 kirjoitusta teemakokonai-
suuksissa Psykoseksuaalisuus, Suhteen seksuaali-
suus, Seksuaaliset ongelmat ja Psykoseksuaalite-
rapia sekä aiemmin julkaisemattoman artikkelin 
Rakkautta ja riemua.     

ISBN 978-952-68832-3-6
Kansikuva Sanna Aavaluoma
Kannet Emmi Harju

Tulossa 2021: 
Aavaluoma

PariTila Parisuhteen psyko-
analyyttinen ymmärtäminen ja 
hoito

Kirja rakkaudesta, parisuhteen tiedostamatto-
masta dynamiikasta sekä parisuhdeongelmien 
psykoanalyyttisesta hoidosta. Kirjassa kuvataan 
paripsykoterapiaprosessin eteneminen terapi-
an alkuarvioinnista hoidon päättymiseen. Kirja 
sisältää runsaan hakemiston tavallisimmista pa-
risuhteen ongelmista ja näkökulmia niiden ym-
märtämiseksi. Kirjassa on myös osio parisuhteen 
seksuaalisten ongelmien hoidosta psykoseksuaa-
literapiassa. 

Kannet Päivi Hintsanen

Jokaisen kirjan takana
European Writers´Council on ammattikirjailijoiden ja kääntäjien keskusjärjestö, jolla on 
41 jäsenyhdistystä 27 maasta. Suomen tietokirjailijat ry, jonka jäsen Sanna on, on myös 
EWC:n jäsenjärjestö. 23.4.2020 vietettiin jälleen UNESCON nimeämää Maailman kirja-
päivää, joka tunnetaan Suomessa paremmin nimellä Kirjan ja ruusun päivä. Tänä keväänä 
EWC juhlisti päivää #behindeverybook-kampanjalla, joka muistutti, että jokaisen teoksen 
takana on tekijä. Kaikkia kirjailijoita rohkaistiin julkaisemaan sosiaalisessa mediassa kuva 
itsestään kirjansa takana ja edessä sekä liittämään julkaisuun tunniste #behindeverybook. 
Suhteessa oy osallistui kampanjaan ja iloksemme EWC jakoi julkaisumme sivullaan ja 
kommentoi sitä: ”Grrrrreat collection – and #behindeverybook Suhteessa”.

Suhteessa Oy:n koulutussyksy 2020 on 
käynnistynyt vilkkaana! Koulutukseen osal-
listuvien turvallisuuden turvaamiseksi myös 
läsnäkoulutuksiksi tarkoitetut ryhmät voivat 
tarvittaessa kokoontua Zoom-etäyhteydel-
lä. Paripsykoterapian täydennyskoulutukset 
jatkuvat Helsingissä ja Hämeenlinnassa. 
Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen 
tuki -syventävä koulutus jatkuu Turussa. 

Syksyn kuluessa käynnistyvät 
uudet ryhmät: 

• Muistisairaan psykoterapeuttinen 
hoito ja hoiva koulutusryhmä III. 

• Vakavasti sairastuneen psykotera-
peuttinen tuki ryhmät VIII ja IX. 

• Suomen ensimmäinen Psykosek-
suaaliterapian täydennyskoulutus 
psykoterapeuteille on vuoden kes-
toinen intensiivinen prosessi, joka 
sisältää kymmenen kaksipäiväistä 
teoriaseminaaria sekä Suhteessa 
Elävät Kuvat -seminaarin 2021. 
Moniammatillinen kouluttajakol-
legio tarjoaa tuoreinta tietoa suku-
puolen ja seksuaalisuuden moni-
naisuudesta, lapsen seksuaalisesta 
kehityksestä, parisuhteen ja sek-
suaalisuuden psykodynamiikasta, 
seksuaalilääketieteestä, psykofyysi-
sestä fysioterapiasta ja tuhoavasta 
seksuaalisuudesta. Koulutuksen 
tavoitteena on rohkaista psykote-

rapeutteja ottamaan seksuaalisuu-
teen liittyviä kysymyksiä puheeksi 
ja löytää luontevia tapoja puhua 
seksuaalisuudesta sekä antaa pe-
rustiedot seksuaalisista ongelmista 
ja niiden edellyttämästä hoidosta. 
Psykoseksuaaliterapian perusteet 
antavat psykoterapeuteille roh-
keutta ja välineitä auttaa pareja, 
joiden suhteesta läheisyys ja hellyys 
on kadonnut. Kouluttajina Sanna 
Aavaluoma, Vilho Ahola, Raisa 
Cacciatore, Aleksi Jalava, Anu Pa-
rantainen, Hannu Säävälä ja Leena 
Väisälä. Seuraava koulutusryhmä 
on suunniteltu alkavaksi keväällä 
2022.

Koulutussyksy 2020 käynnistyi
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PARIPSYKOTERAPIAKOULUTUKSET 
PariTila® Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja hoito VI
Suhteessa Oy:n ja Hämeen kesäyliopiston yhteistyössä toteuttama täydennyskoulutus psykoterapeuteille Hämeenlinnassa - osa 
seminaareista toteutetaan etäkoulutuksena Zoom-sovelluksessa (Z). Ilmoittautuminen Hämeen Kesäyliopiston sivulla www.
hameenkesayliopisto.fi. Koulutus antaa perhepsykoterapeuteille Kela-pätevyyden paripsykoterapiaan. 

27.–28.1.2021  Psykoanalyyttisen paripsykoterapian perusteet
  Parisuhde varhaisen kehityksen peilinä
17.–18.2.2021  Miksi parisuhde kriisiytyy?
24.–25.3.2021  Seksuaalisuuden monimuotoisuus, seksuaalisuus suhteen voimavarana
  Seksuaalisuuden psykodynamiikkaa, seksuaalisuuden puheeksi otto
14.–15.4.2021  Z Paripsykoterapiaprosessi 
26.–27.5.2021  Z Seksuaaliset ongelmat, psykoseksuaaliterapian perusteet
18.–19.8.2021  Parisuhteen erityiskysymykset I
  Lapsettomuus valintana ja kipuna
  Parista vanhemmiksi
  Ero ratkaisuna ja pakona, Vanhemmuus eron jälkeen
  Parisuhde uusperheessä
3.–4.9.2021  Suhteessa Elävät Kuvat: Haluttu, hävetty, haavoittuva seksuaalisuus
  Helsinki, Suomen Elokuvasäätiö, Kino K-13
13.–14.10.2021  Z Parisuhteen erityiskysymykset II
  Ulkopuoliset suhteet, parisuhdeväkivalta
  Puolison vakava sairaus ja kuolema, leskeys
24.–25.11.2021  Avoimet kysymykset – työnohjauksellista työskentelyä

PariTila® Seksuaalisuus paripsykoterapiassa 4-5.2.2021 
Kaksipäiväinen seminaari psykoterapeuteille seksuaalisuuden ja sen haasteiden huomioimisesta osana psykoterapiaprosessia.

• Sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuus
• Seksuaalisuuden psykodynamiikkaa
• Seksuaalisuus parisuhteessa
• Seksuaaliset ongelmat

Zoom-etäkoulutus, hinta 300 euroa + alv
Ilmoittautumiset sähköpostitse posti(at)suhteessa.fi

PariTila® Parisuhdedynamiikan perusteet seksologian ammattilaisille 2-3.6.2021 
Kaksipäiväinen seminaari parisuhteen tiedostamattomasta dynamiikasta seksuaaliterapeuteille. 

• PariTila -parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen
• Seksuaalisuuden psykodynamiikkaa
• Pari vastaanotolla 

Zoom-etäkoulutus. Koulutuksen hinta 250 euroa + alv 
Ilmoittautumiset sähköpostitse posti(at)suhteessa.fi

Suhteessa Oy kouluttaa 2021

Ennakkotietoa!
Therapeia-säätiön koulutuskeskuksessa on suunniteltu alkavaksi tammikuussa 2021 psykoanalyyttisen 
paripsykoterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille. Koulutuksessa on 15 seminaaripäivää perjan-
taisin. Koulutuksen kesto 1,5 vuotta. Kouluttajina Sanna Aavaluoma, Anne Anttonen ja Jaana Lähteensuo. 
Lisätiedot: www.therapeia-saatio.fi



MUISTIALAN KOULUTUKSET 
MuisTila® Muistisairaan psykoterapeuttinen 
hoito ja hoiva IV

03.02.2021 ke Elämäntarinan tunteminen hyvän hoidon perustana
10.03.2021 ke Perhesuhteiden merkitys ihmisen hyvinvoinnille
07.04.2021 ke Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva I
  Psykoterapeuttisen hoidon elementit
28.04.2021 ke Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva II
  Tähdenlentoja – perhekeskustelut, perheen mukaan  
  ottaminen hoitoon
  Rakkaan kanssa kuutamolla – Parisuhde                  
  muistisairauden kajossa
  Kunnes kuolema meidät eriyttää – parisuhteen  
  merkitys yhteiselle luopumisprosessille
24.05.2021 ma Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva III
  Ryhmät sairastuneille, puolisoille, aikuisille lapsille ja  
  pariskunnille
  Ryhmän ohjaamisen perustaitoja
16.6.2021  ke Muistisairaan saattohoito ja lesken tukeminen

Zoom- etäkoulutus. Koulutuksen hinta 600 euroa + alv sisältäen luennot, 
kirjan Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva, muistitikun runsaalla 
oheismateriaalilla sekä prosessipäiväkirjan ja kynän. Ilmoittautumiset sähkö-
postitse muisti(at)suhteessa.fi

Muistisairaus, parisuhde ja seksuaalisuus 3.-4.11-2021
Kaksipäiväinen seminaari muistialan ammattilaisille seksuaalisuuden huomioimisesta osana muistisairaan kokonaisvaltaista hoitoa. 

• Seksuaalinen hyvinvointi elämänkaaressa
• Seksuaalisuus ja parisuhde
• Vakavan sairauden vaikutus parisuhteen seksuaalisuuteen
• Muistisairaus ja seksuaalinen intiimiys
• Haastava seksuaalinen käytös parisuhteessa

Zoom -etäkoulutus. Koulutuksen hinta 250 euroa + alv
Ilmoittautumiset sähköpostitse muisti(at)suhteessa.fi

VAKAVASTI SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKI 
Koulutukset sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tilauskoulutuksena sairaanhoitopiireille tai järjestöille. Kouluttajina San-
na Aavaluoma ja Florence Schmitt.

Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki 6 päivää 
• Kokonaisvaltainen ihminen, psykoterapeuttisen hoidon elementit
• Vakava sairaus ja perhe + lapsi ja vanhemman vakava sairaus
• Ikääntymisen fyysiset ja psyykkiset haasteet
• Muistisairas potilaana
• Parisuhde, vakava sairaus ja kuolema
• Vakava sairaus ja seksuaalisuus
• Kuoleman kohtaaminen ja saattohoito
• Surutyö, surussa tukeminen
• Komplisoidun surun riskien tunnistaminen

Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki – syventävä koulutus 5 päivää 
Peruskoulutuksen käyneille (teoria + työnohjaus)

• Tunteet – uhka vai mahdollisuus
• Psyykkiset puolustusmekanismit
• Kiintymyssuhteet lapsuudessa ja aikuisuudessa
• Parisuhde ja vakava sairaus II
• Hoidon eettiset kysymykset
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KAIKILLE AVOIMET SEMINAARIT, TAPAHTUMAT JA KURSSIT 
Suhteessa Elävät Kuvat 3.-4.9.2021
Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Helsingin Katajanokalla, Suomen elokuvasäätiön Kino K -13 tiloissa toteutuva kaksipäiväinen 
elokuvaseminaari pari- ja perhesuhteiden dynamiikasta. Kaksi intensiivistä päivää sisältää elokuvia, luentoja, keskusteluja ja paneelikeskus-
telun sekä iltamat, joissa ilta vietetään yhdessäolon, buffetillallisen ja elävän musiikin kera.  

Joka vuosi uusi mielenkiintoinen teema. Vuoden 2021 seminaarin ohjelma ja hinnat tämän lehden sivulla 3. Ilmoittautuminen säh-
köpostitse elavatkuvat(at)suhteessa.fi

PariTila® parisuhdeviikonloput
Viikonloppuryhmä neljälle pariskunnalle, jotka haluavat oppia tuntemaan paremmin toisensa ja suhteensa sekä haluavat vahvistaa suh-
dettaan. Viikonlopun ohjelmassa on pieniä luentoja, ryhmäkeskusteluja, paritehtäviä sekä hemmottelua ja rentoutumista. Ryhmä ei ole 
tarkoitettu akuutissa kriisissä oleville tai eroa harkitseville pareille. Viikonloppujen päivämäärät ja teemat julkaistaan syksyn 2020 aikana. 
Viikonloppu toteutetaan ihastuttavissa puitteissa Hämeenlinnan Myllytalossa. www.myllytalo.fi 

VERKKOKURSSIT
Verkkokurssimme on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa itsenäisesti opiskella ja pohtia elämässään ajankohtaisia erityistilanteita. Verkko-
kurssi ei edellytä matkustamista tai osallistumista ryhmään. Sen voi suorittaa itselle sopivan aikataulun mukaan. Verkkokurssit sisältävät 
aiheeseen liittyvää luettavaa, kuunneltavia äänitiedostoja sekä pohdintatehtäviä koko kurssin ajaksi. Verkkokurssivalikoimamme täydentyy 
vuoden 2020 ja 2021 aikana. Ensimmäisenä verkkokursseistamme avautuu syyskuussa 2020:

PariTila® Parisuhde ja vakava sairaus -verkkokurssi
Kurssi on tarkoitettu pareille, joista toisella on parantumaton tai vakava sairaus. Kurssi auttaa pareja työstämään ja jakamaan tilanteen 
herättämiä tunteita ja tunnistamaan suhteessaan olevaa hyvää ja kannattelevaa. Kurssi sisältää 8 osiota, joista jokaisessa on luettavaa, 
kuunneltavaa, pohdittavaa ja keskusteltavaa. Kurssille voi osallistua myös yksin. 

Koulutuskalenteri 2021 
KUUKAUSI

Tammikuu    

Tammikuu

Helmikuu

Helmikuu

Kesäkuu

Elokuu

Syyskuu

Marraskuu

Aina avoin

TAPAHTUMA

PariTila® Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen 
ja hoito

Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki – syven-
tävä koulutus

MuisTila® Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja 
hoiva

PariTila® Seksuaalisuus ja sen haasteet psykoterapiassa

PariTila® Parisuhdedynamiikan perusteet 

Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki – perus-
koulutus

Suhteessa Elävät Kuvat

Muistila® Parisuhde, muistisairaus ja seksuaalisuus

PariTila® Parisuhdeviikonloput                                           
Ajat ja teemat vahvistetaan syksyllä 2020

PariTila® Parisuhde ja vakava sairaus

KESTO

1 vuosi         
9 x 2 päivää

Kevätkausi   
5 päivää

6 kk               
6 päivää

2 päivää

2 päivää

6 kk                
6 päivää

2 päivää

2 päivää

Pe-iltapäivä–
su-iltapäivä

Verkkokurssi

KENELLE

Psykoterapeuteille

VSPT-peruskoulutuksen 
käyneille

Muistialan                  
ammattilaisille

Psykoterapeuteille

Seksologian                
ammattilaisille

Tilauskoulutus 

Avoin

Muistialan                 
ammattilaisille

Pariskunnille

Pariskunnille
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SUHTEESSA ELÄVÄT KUVAT 3-4.9.2021

Haluttu, hävetty, haavoittuva

SEKSUAALISUUS
Kolmannessa Suhteessa Elävät Kuvat seminaarissa lähestymme seksuaalisuutta biologi-
sena, kehityksellisenä ja suhteissa toteutuvana elämän voimavarana ja haasteena. Tarkas-
telemme seksuaalisen intohimon ja rakkauden tasapainoa sekä seksuaalisuuden tuomaa 
mielihyvää, nautintoa ja kärsimystä parisuhteessa. Seminaarissa avataan myös ikkuna psy-
koseksuaaliterapian mahdollisuuksiin seksuaalisten ongelmien hoidossa. Tarkka ohjelma 
löytyy tämän lehden sivulta 3.

Vuoden 2021 seminaarin elokuvat:
• Three Generations (Gaby Dellal 2015)
• Call me by your name (Luca Guadagnino 2017)
• Manolete (Menno Meyjes 2008)
• Ei Kiitos (Samuli Valkama 2014)

Ilmoittautuminen on jo käynnissä. Seminaaripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestykses-
sä. Sitova ilmoittautuminen ja lisätiedot sähköpostitse elavatkuvat(at)suhteessa.fi. 

Hinnat:
• 31.12.2020 mennessä 310 euroa
• 1.1.2021 alkaen seminaarin hinta on 320 euroa 
• Yhden päivän osallistuminen 200 euroa
• Kahden henkilön yhteisilmoittautumisessa hinta 300 euroa / osallistuja
Kaksipäiväisen seminaarin hinta sisältää seminaaripäivien lisäksi ohjelmalliset iltamat, il-
lallisen, seminaarilehden ja mahdollisuuden varata esittelypöytä (rajallinen määrä). 

Tykkää myös Facebook-sivusta Suhteessa Elävät Kuvat – siellä uuteen seminaariin virit-
täytyminen on jo alkanut! 

Suhteessa Elävät Kuvat: 
3.-4.9.2021 Haluttu, hävetty, haavoittuva seksuaalisuus, Kino K-13 
4.-5.9.2020 Tapahtuma peruuntui Koronapandemian vuoksi
6.-7.9.2019  Suojaavat ja satuttavat salaisuudet, Kino K-13
7.-8.9.2018  Parisuhde suomalaisessa elokuvassa, Kino Andorra


