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PÄÄKIRJOITUS

Poikkeusolojen haasteita
lämämme koronapandemian kanssa on jatkunut nyt puolitoista vuotta. 
Emme aluksi kukaan aavistaneet sen vaikutusten laajuutta jokapäiväiseen 
elämäämme. Verrattuna koko maailman tilanteeseen Suomessa kaikki on 
kohtuullisen hyvin. Surullista kuitenkin on, että meilläkin ”uudeksi normaa-
liksi” on tullut toisten ihmisten varominen ja kokeminen tartuntavaarallise-
na. Etäisyyden pitäminen, turvavälit, koskettamisen kielto ja vuorovaikutus-
tilanteissa ilmeiden piiloutuminen maskien taakse vaikuttavat yhdessäolon 
kokemuksiimme. Psykoterapiat, työnohjaukset ja koulutukset ovat siirtyneet 

vastaanotoilta tietokoneruuduille. Vaikka läsnäolo ei toteudu fyysisesti samassa tilassa, etätapaamiset 
ovat kuitenkin parempi vaihtoehto kuin tapaamisten päättyminen.   

 Toisin kuin viime kesänä tänä vuonna jo juhannusuutiset kertoivat lisääntyneistä tartunnoista ja 
pandemian uudelleen kiihtymisestä. Toive laumasuojan muodostumisesta tuntuu lipuvan ulottumat-
tomiin. Ensin sen ennustettiin toteutuvan ykkösrokotteen kattavuuden saavuttaessa 70 % väestöstä. 
Pian uutisoitiin laumasuojan muodostumiseen tarvittavan sama kattavuus kahdella rokotteella. Vi-
ruksen deltavariantin myötä laumasuojan raja nousi kahteen rokotteeseen 90 %:lla väestöstä. Viimei-
simpien arvioiden mukaan laumasuoja ei ole saavutettavissa. Nyt keskustellaan kolmannen rokotteen 
tarpeesta samalla kun rokotustahti on valitettavasti hidastunut.  

 Kokoontumisrajoitusten myötä kulttuuriala on joutunut muita yhteiskunnan aloja suurempaan 
ahdinkoon. Suhteessa Elävät Kuvat on tapahtumana kantanut oman osansa tilanteen kulttuurialalle 
aiheuttamasta taakasta. Tapahtuman peruuttaminen vuonna 2020 oli pettymys niin meille järjes-
täjille kuin seminaariin ilmoittautuneille. Vuosi sitten olimme varmoja siitä, että tapahtuma siirtyy 
vuodella eteenpäin ja toteutuu syksyllä 2021.  Etelä-Suomen aluehallintoviraston 2.7.2021 anta-
ma päätös jatkaa Helsingin kokoontumisrajoituksia 10.8. saakka pienensi aikaikkunaa rajoitusten 
hellittämisen mahdollisuuteen ennen tapahtumamme. Tieto siitä, että turvavälivaatimusten ollessa 
voimassa Kino K-13 saliin voitaisiin ottaa 22-36 ihmistä, teki selväksi, ettei tapahtumallamme ole to-
teutumismahdollisuutta tänäkään vuonna. 11.7. teimme päätöksen tapahtuman siirtämisestä jälleen 
vuodella eteenpäin. Avin 28.7. antama päätös rajoitusten jatkumisesta 26.8.2021 vahvisti ratkaisum-
me oikeaksi.   

 Päätös siirtää seminaaria jo toisen kerran tuntuu viime vuotta raskaammalta. Meille on kuitenkin 
tärkeintä, että seminaari voidaan järjestää turvallisesti niin, että se tarjoaa jokaiselle rentoa yhdessä-
oloa ilman pelkoa ja syyllisyyden tunteita. Tapahtuman siirtymisen myötä myös seminaarilehti jul-
kaistaan nyt toisen kerran ainoastaan digilehtenä. Jo ilmoittautuneilla seminaaripaikka on automaat-
tisesti voimassa ensi syksynä. Olemme olleet jokaiseen henkilökohtaisesti yhteydessä.  

 On tärkeää, että toivomme säilyy ja luotamme tulevaisuuteen. Seminaarien suunnittelu- ja valmis-
telutyömme on jatkunut koko kuluneen vuoden ajan. Suhteessa Elävät Kuvat ei ole kuihtumassa ko-
ronan aiheuttamiin paineisiin. Olemme käyttäneet pakollisen tauon 
tapahtuman tulevaisuuden rakentamiseen. Asiantuntijaluennoit-
sijamme päivittivät elokuvaluentojaan. Valmistauduimme tämän 
vuoden tapahtumaan ja suunnittelimme myös tulevia seminaareja. 
Uusien elokuvien teattereihin tulon ollessa pysähdyksissä katsoim-
me klassikoiden lisäksi lähivuosina ilmestyneitä elokuvia, teimme 
valintoja ja löysimme elokuvat, joista rakentuu kaunis tarinallinen 
kaari myös uuteen seminaariin, jonka teema oli tarkoitus julkaista 
tämän syksyn tapahtuman päätteeksi. Löydät siitä ensitiedon tämän 
lehden viimeiseltä sivulta. 

 Tässä seminaarilehden toisessa erikoisnumerossa ei julkaista ensi 
vuoteen siirtyneen seminaarin elokuviin liittyviä luentoja. Tämän 
lehden artikkelit liittyvät kuitenkin kahden seuraavaan seminaarin 
teemoihin ja elokuvamaailman kuulumisiin. Löydät lehdestä myös 
kattavan tarjonnan Suhteessa Oy:n tulevista koulutuksista. Syksy 
2021 ja vuosi 2022 tarjoavat entuudestaan tuttuja ja uusia prosessi-
koulutuksia, mielenkiintoisia lyhytseminaareja, verkkokursseja sekä 
maksuttomia webinaareja, joissa pääset tutustumaan koulutuksiin 
tarkemmin.  

 Toivon tämän lehden osaltaan ylläpitävän yhteyttä välillämme. Sisäistetyt hyvät suhteet kannat-
televat meitä yksinäisyyden ja elämän vaikeiden aikojen yli. Palvelkoon tämä lehti yhtenä yhteyden 
muotona turvaamassa ja säilyttämässä mielikuvaa tulevasta, jossa voimme jälleen kokoontua yhteen 
oppimaan, oivaltamaan, jakamaan ja iloitsemaan yhdessä!  Antoisia hetkiä vuoden 2021 seminaari-
lehden parissa ja tapaamisiin syksyllä 2022!  

Sanna Aavaluoma

”
On tärkeää, 
että toivomme 
säilyy ja 
luotamme 
tulevaisuuteen. 

”E
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SUHTEESSA ELÄVÄT KUVAT 2.-3.9.2022

Haluttu, hävetty, haavoittuva seksuaalisuus
Suhteessa Elävät Kuvat -seminaari paneutuu pari- ja perhesuhtei-
den maailmaan elokuvien ja psykoanalyyttisen teorian avulla. Kak-
sipäiväinen seminaari tarjoaa mahdollisuuden yhteisiin elokuvako-
kemuksiin sekä niiden kautta avautuviin pari- ja perhesuhteiden 
dynamiikan ja teemojen tutkimiseen. Suomalaiset psykoanalyytti-
set paripsykoterapeutit tuovat luennoissaan elokuvien teemat tä-
män päivän pari ja perhesuhteiden hoidon todellisuuteen. 

Ohjelman tauoilla osallistujilla on mahdollisuus esitellä omien 
työ- ja koulutusyhteisöjensä toimintaa, tulevia koulutuksia ja myy-
dä julkaisujaan. Iltamissa nautitaan yhdessäolosta, hyvästä ruuasta 

ja musiikista. Vapaamuotoista yhdessäoloa tahdittaa Kevyesti kes-
kellä päivää -yhtye. Iltamat päättyvät klo 22.00. Lauantaina eloku-
vien ja luentojen jälkeen seminaarin päättää paneelikeskustelu.  

 Jo kahdesti koronapandemian vuoksi siirtyneessä vuoden 2022 
seminaarissa tutkitaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninai-
suutta, halun kohteen suuntautumista, ensirakkauden huumaa, 
rakkauden, intohimon ja aggression yhteen kietoutumista aikuis-
ten seksuaalisuudessa sekä seksuaalisten ongelmien psykodyna-
miikkaa.

Seminaarin ohjelma
Perjantai 2.9.2022
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 2023 seminaariin
22.00  Iltamat päättyvät

Lauantai 3.9.2021
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: 
  Seksuaalisten ongelmien hoito
17.00  Päätössanat ja seminaarin 2023 esittely

Luennoitsijoina ja paneelikeskustelijoina
• Sanna Aavaluoma, perhepsykoterapeutti vet, psykoanalyytti-

nen paripsykoterapeutti, psykoseksuaaliterapeutti 

• Sauli Airikka, perhepsykoterapeutti vet, psykoanalyyttinen 
paripsykoterapeutti

• Anne Anttonen, psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti, tun-
nekeskeinen paripsykoterapeutti 

• Riitta Lindqvist, perheterapeutti, psykoanalyyttinen            
yksilö- ja paripsykoterapeutti

• Antti Ervasti, pari- ja perhepsykoterapeutti,                        
seksuaaliterapeutti (NACS)

• Elina Tanskanen, seksuaaliterapeutti (NACS)

Seminaaripaikka
Helsingissä, paikka vahvistetaan myöhemmin.

Osallistumismaksut (sis.alv):
Jo aiemmin ilmoittautuneille seminaarin hinta on 300 €/osallistuja. 
Uusille ilmoittautujille 31.12.2021 mennessä 310 € 
1.1.2022 alkaen seminaarin hinta on 320 €  
Yhden päivän osallistuminen 200 € 
Kahden henkilön yhteisilmoittautumisessa hinta 300 €/osallistuja 

Seminaarimaksu sisältää ohjelmaan kuuluvat elokuvat, luennot, se-
minaarilehden, iltapäiväkahvit/välipalaa, perjantain iltamissa terve-
tuliaismaljan, buffet-illallisen ja orkesterin. Tiedustele esittelypöy-
tää ilmoittautumisen yhteydessä.

Pääsyliput myydään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautu-
minen on sitova. Aiemmin tehdyt ilmoittautumiset ovat auto-
maattisesti voimassa, ne kuitenkin vahvistetaan jokaiselta. Osallis-
tumisesteen ilmaantuessa osallistujaa voi vaihtaa. Ilmoittautumiset 
sähköpostitse elavatkuvat(at)suhteessa.fi. Ilmoittautuessasi kirjoi-
ta viestiin osallistujan/osallistujien nimet, sähköpostiosoitteet ja 
puhelinnumerot sekä tarkat laskutustiedot. Seminaarilaskut lähe-
tetään toukokuussa 2022 ja sen jälkeen ilmoittautuneille paikan 
vahvistuksen yhteydessä.

Pidätämme oikeudet mahdollisiin ohjelmamuutoksiin.
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Suhteessa Oy perustettiin 
17.1.2017. Ammattitaitom-
me pian viisi vuotta täyttävässä 
yrityksessämme on kuitenkin 
rakentunut 1980-luvun puoles-
tavälistä alkaen jatkuvan koulut-
tautumisen ja työkokemuksen 
myötä. Toimialaamme kuuluvat 
yksilö- pari- perhe- ja psyko-
seksuaaliterapia, sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ammattilaisten 
työnohjaus ja kouluttaminen, 
erilaisten tapahtumien järjestä-
minen sekä kustannustoiminta 
ja kirjamyynti.  

Toimitilamme sijaitsevat 
Helsingin Käpylässä Kumpu-
lan siirtolapuutarhan kupeessa 
hyvien kulkuyhteyksien varrella 
osoitteessa Koskelantie 19 A 4. 
Psykoterapiavastaanotollamme 
toimivat psykoterapeuttimme 
Jouni Aavaluoma (yksilöpsy-
koterapia) ja Sanna Aavaluoma 
(pari ja perhepsykoterapia sekä 
psykoseksuaaliterapia). Vastaan-
otoillamme teemme pääsääntöi-
sesti pitkäkestoisia prosesseja, 
joten psykoterapiaan ja työn-
ohjaukseen paikkoja vapautuu 
tällä hetkellä vain harvakseltaan. 

Koulutusvalikossamme on 
pitkiä prosessikoulutuksia, kak-
sipäiväisiä erityisseminaareja 
sekä lyhyitä tilauskoulutuksia 
ja luentoja. Kehitämme kou-
lutustoimintaamme pyrkien 
psykoterapeuttien sekä muiden 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisten täydennyskoulu-
tusten säännölliseen tarjontaan. 
Vuoden kestoisina psykotera-

peuttien täydennyskoulutuksi-
na tarjoamme psykoanalyyttisen 
paripsykoterapian ja psykosek-
suaaliterapian koulutusta. Puo-
len vuoden kestoiset kuuden 
seminaaripäivän mittaiset kou-
lutusohjelmat Vakavasti sai-
rastuneen psykoterapeuttinen 
tuki ja Muistisairaan psykote-
rapeuttinen hoito ja hoiva ovat 
tarkoitettu kaikille sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilai-
sille. Perinteiset lähikoulutukset 
ovat koronapandemian aikana 
muuntautuneet etäsovelluksis-
sa toteutettaviksi. Tulevaisuu-
dessa osa koulutuksista jääkin 
Zoom-sovellukseen, jolloin 
osallistumiskynnys koulutuk-
siin madaltuu myös kaukana 
pääkaupunkiseudulta asuville. 
Kattava koulutuskalenteri vuo-
den 2021–2022 koulutuksista 
löytyy lehden sivuilta 17–22.

Suhteessa Elävät Kuvat on 
vuosittain järjestettävä kaksi-
päiväinen elokuvaseminaari 
kaikille pari- ja perhesuhteista 
ja niiden tiedostamattomasta 
dynamiikasta kiinnostuneille. 
Seminaarissa yhdistyvät eloku-
vat, psykoanalyyttisten pari- ja 
perhepsykoterapeuttien luen-
not elokuvien teemoista, ryh-
mäkeskustelut, paneelikeskuste-
lu sekä iltamat, joissa nautitaan 
buffetillallinen ja kuullaan elä-
vää musiikkia. Viikonloppuse-
minaari tarjoaa mahdollisuuden 
yhteisiin elokuvakokemuksiin ja 
niistä keskusteluun. Iloksemme 
olemme huomanneet monen 

pariskunnan tulevan seminaa-
riin yhdessä. Monet ovat myös 
todenneet seminaarin olleen 
hyödyllinen oman parisuhteen 
kannalta. 

Kaksipäiväisiä etäseminaareja 
on tarjonnassa kolme: 1) Pari-
suhde, muistisairaus ja seksuaa-
lisuus, 2) Parisuhdedynamiikan 
perusteet seksologian ammat-
tilaisille sekä 3) Seksuaalisuus 
(pari)psykoterapiassa. 

Verkkokursseillemme voivat 
osallistua kaikki viitekehykses-
tämme kiinnostuneet. Verkko-
kurssit eivät ole sidottuja tiettyi-
hin aikatauluihin. Ostopäivästä 
alkaen verkkokurssien koko si-
sältö on hyödynnettävissä kol-
men kuukauden ajan. Verkko-
kursseilla on luettavaa aineistoa, 
kuunneltavia äänitiedostoja, 
pohdinta- ja keskustelutehtäviä 
sekä pari- perhe- ja ystävyyssuh-
teisiin liittyviä tehtäviä. Verkko-
kursseja on parhaillaan tarjolla 
kaksi, pariskunnnille suunnitel-
tu ”Parisuhde ja vakava sairaus” 
sekä ”Elämä muistisairauden 
kanssa” -kurssi kaikille muisti-

sairauden koskettamille. Myös 
hoitoalan ammattilaiset ja psy-
koterapeutit hyötyvät kurssien 
annista. Verkkokurssivalikoima 
täydentyy.  Uutuutena alkavat 
kuukausittain toteutuvat mak-
suttomat webinaarit, joissa osal-
listujat voivat kuulla, kysellä ja 
keskustella koulutuksistamme.  

Kirjaperheeseemme kuuluu 
parhaillaan kuusi kirjaa, joi-
den ensipainokset ovat vuosil-
ta 2008–2020. Osa kirjoista 
on alun perin julkaistu toisella 
kustantajalla, mutta vuosien 
myötä niiden oikeudet ovat pa-
lautuneet tekijöilleen ja siirty-
neet Suhteessa Oy:lle. Tänäkin 
vuonna on ilmestymässä uusi 
teos ja lisää kiinnostavia kirjoja 
on luvassa myös tuleville vuosil-
le. Vaikka e-kirjat ovat lisänneet 
suosiotaan, uskomme perintei-
sen käsin kosketeltavan kirjan 
tulevaisuuteen ja haluamme 
osaltamme vaalia painettujen 
kirjojen perinnettä. Pienkustan-
nustoiminnallamme voimme 
varmistaa kirjojemme saatavuu-
den myös tulevina vuosina.   

Suhteessa Oy esittäytyy

 Sanna Aavaluoma aloittaa syyskuussa Helsingin Muisti-yhdistyksen Synapsi leh-
dessä julkaistavan Perheterapeutin palstan, johon voi lähettää kysymyksiä muis-
tisairauden perhesuhteissa herättämistä haasteista.  Kysymykset sähköpostitse 
osoitteeseen sähköpostitse toimisto(a)alzhki.fi 

Lue lisää muistiperheiden perheterapiasta https://www.suhteessa.fi/perhetera-
peutin-vastaanotto/

Perheterapeutin palsta

https://www.suhteessa.fi/perheterapeutin-vastaanotto/
https://www.suhteessa.fi/perheterapeutin-vastaanotto/


Suhteessa Elävät Kuvat | Erikoisnumero 2021 5

Keväällä 2020 eloku-
va-ala pysähtyi muun 
Suomen mukana koro-
napandemian aiheutta-
mien rajoitusten vuoksi. 
Suurin osa käynnissä 
olevista tuotannoista 
pysähtyi kokonaan ja 
monia suunnitteilla ole-
via tuotantoja siirrettiin 
myöhemmäksi. Jotkin 
tuotannoista kaatuivat 
kokonaan. 

Kun tuotantoja päästiin taas 
jatkamaan, hygieniaan ja turval-
lisuuteen kiinnitettiin aiempaa 
enemmän huomiota. Useissa 
tuotannoissa syntyi kokonaan 
uusi työnkuva, kun turvaväleis-
tä ja maskien käytöstä huolehti-
va koronavastaava alkoi vakiin-
tua osaksi työryhmää. 

Kesällä ja syksyllä 2020 elo-
kuvateatterit olivat auki tiukoin 
rajoituksin. Marraskuun lopus-
sa 2020 Finnkino sulki useita 
teattereita pahentuneen koro-
natilanteen vuoksi. Alun perin 
rajoitusten oli määrä jatkua 
loppuvuoteen, mutta teatterit 
pysyivät kiinni pahimmilla tar-
tunta-alueilla yli puoli vuotta. 
Teattereissa sallittu katsojamää-
rä oli rajoitettu sisätiloissa yhä 
toukokuussa 6 henkeen ja kesä-
kuussa 10 henkeen. Elokuvien 
esittäminen näin pienelle ylei-
sölle ei ole monellekaan teatte-
rille kannattavaa. 

Rajoitukset ovat saaneet ta-
pahtuma-alan tekijöiltä paljon 
kritiikkiä. Helmikuussa 2020 
Elokuva-alan keskusjärjestö 
Suomen Filmikamari ja yli sata 
alan toimijaa vaativat aluehallin-
tovirastolle lähetetyssä kirjeessä 
arvioimaan uudelleen elokuva-
teattereita koskevia koronara-
joituksia. Runsasta kritiikkiä on 
herättänyt etenkin rajoitusten 
eriarvoisuus eri toimialoilla. Sa-

malla kun elokuvateattereissa 
on edelleen tiukat turvavälira-
joitukset, esimerkiksi ravinto-
loissa on mahdollista syödä ja 
juoda tiiviistikin ilman maskeja, 
vaikka teattereista ei ole todettu 
ainuttakaan tartuntaketjua koko 
pandemian aikana. Koko tapah-
tuma-alaa koskevien rajoitusten 
kritiikki kärjistyi siihen, että 
8.7.2021 tapahtumateollisuus 
julkaisi tiedotteessaan vievänsä 
aluehallintoviraston päätökset 
hallinto-oikeuteen. 

 Sekä YLE että Helsingin 
Sanomat ovat haastatelleet 
useaan otteeseen alan ammat-
tilaisia aiheesta. Muun muassa 
Suomen elokuvateatteriliiton 
johtaja Aku Jaakkola ja Suo-
men Filmikamari ry:n toimi-
tusjohtaja Tero Koistinen (YLE 
12.5.2021) sekä Atlantic Filmin 
levityspäällikkö Jenni Ukkonen 
ja Solar Filmsin tuottaja Jukka 
Helle (HS 9.5.2021) pitävät 
elokuvateattereita koskevia ra-
joituksia kohtuuttomina. Helle 
ihmettelee myös sitä, että annis-
keluoikeuden omaavat teatterit 
saisivat olla vapaammin auki, 
mikäli tilassa myytäisiin vain 
ruokaa ja juomaa ilman eloku-
vanäytöstä. 

Pohtiessamme vuoden 2021 
Suhteessa Elävät Kuvat -tapah-
tuman kohtaloa kohtasimme 
saman eriarvoisuuden koskien 
rajoituksia. Olimme yhteydessä 
AVI:iin varmistaaksemme, mi-
ten turvaväliohjeistuksia tulisi 
noudattaa. Meille kerrottiin, 
että mikäli teatteri olisi anniske-
lualuetta, yhtä tiukkaa turvavä-
livaatimusta ei olisi. 

Kun teattereiden rajoitukset 
ovat jatkuneet odotettua pi-
dempään, ensi-iltoja on lykätty 
useaan kertaan. Suurten Hol-
lywood elokuvien ensi-iltoja on 
siirretty jopa vuodella eteenpäin 
koronatilanteen pahentuessa 
Yhdysvalloissa. Teattereiden 
sulut ovat aiheuttaneet ensi-il-
tojen ruuhkan, kun valmiit ko-
timaiset ja ulkomaiset elokuvat 

odottavat teatteriin pääsyä.  
Poikkeusaika on kuitenkin 

tuonut myös positiivisia yllätyk-
siä suomalaiselle elokuva-alal-
le. Suomen Filmikamarin tie-
dotteen 30.12.2020 mukaan 
koronavuonna Hollywood 
elokuvien ensi-iltojen siirtymi-
sen vuoksi teattereissa pyörivät 
lähinnä kotimaiset elokuvat. 
Näin useammat pienemmätkin 
kotimaiset elokuvat ovat saa-
neet enemmän näkyvyyttä. Pit-
kään jatkunut poikkeusaika on 
lisännyt myös uusien sisältöjen 
kysyntää, kun suoratoistopalve-
lujen käyttö on kasvanut. Kun 
teatterit ja yhteiskunta on ollut 
kiinni ja etätyöskentely yleisty-
nyt, ihmisillä on ollut enemmän 
aikaa käyttää suoratoistopalve-
luita.  

Korona-aika on yllättäen 
tuonut myös kansainvälisiä tuo-
tantoja Suomeen. Syksyllä 2020 
Tampereella kuvattiin Hol-
lywood-elokuvaa Dual. Suomi 
on alkanut kiinnostaa ulkomai-
sia tuotantoja sen jälkeen, kun 
korona pysäytti monet tuotan-
not maailmanlaajuisesti. Koska 
Suomessa on ollut suhteellisen 
vähän tartuntoja moniin mui-
hin maihin verrattuna, Suomi 
on koettu turvalliseksi maaksi 
työskennellä. 

 Kevään 2020 jälkeen koti-
maisten elokuvien ja sarjojen 
tuotantokoneisto onkin pyöri-
nyt läpi korona-ajan kovaa tah-
tia. Suuri kysyntä on aiheutta-
nut sen, että tuotantoja tehdään 
päällekkäin niin paljon, että 
alalla on pulaa osaavista työn-
tekijöistä. Suoratoistopalvelui-
hin halutaan jatkuvasti uusia 
kotimaisia sarjoja ja suuri kan-
sainvälinen tuotanto työllistäisi 
moninkertaisen määrän henki-
löstöä kotimaiseen tuotantoon 
verrattuna.  

 Suomalainen elokuvatuo-
tanto on selvinnyt korona-ajasta 
varsin hyvin. Alalla on enemmän 
töitä kuin koskaan ja suoratois-
topalveluiden kasvava käyttö 

tarkoittaa myös mahdollisuutta 
saada suurempi yleisö kotimai-
sille elokuville ja tv-sarjoille. 
Elokuvateattereiden osalta jää 
nähtäväksi miten eri teatterit 
selviävät lopulta rajoituksista ja 
milloin rajoituksia päästään to-
dellisuudessa purkamaan. Ro-
kotettujen määrä kasvaa koko 
ajan, mutta samalla uhka uu-
desta tartunta-aallosta varjostaa 
vielä lähitulevaisuutta. Näyttää 
kuitenkin siltä, että Suomessa 
tehdään nyt ennätyksellisen pal-
jon elokuvia ja TV-sarjoja. En-
nen pitkää tulemme näkemään 
useita uusia kotimaisia tuotan-
toja joko elokuvateattereissa tai 
kotisohvalta käsin.  

 

LÄHTEET:

Filmikamari 30.12.2020 
https://www.filmikamari.fi/
korona-vei-yli-puolet-elokuvate-
attereiden-katsojista-2020-koti-
mainen-elokuva-piti-elokuvateat-
tereita-pystyssa/ 
 
Helsingin Sanomat 5.2.2021 
https://www.hs.fi/kulttuuri/
art-2000007785547.html?sha-
re=edfb0b4c78c4195cd0c4731c-
7967da78 
 
Helsingin Sanomat 12.2.2021 
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-
2000007798753.html
 
Journalistiliitto 7.5.2021 
https://journalistiliitto.fi/fi/eloku-
va-ja-tv-tuotantoala-tuottanut-si-
saltoa-suomalaisille-myos-koro-
na-aikana/ 
 
Helsingin Sanomat 9.5.2021 
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-
2000007967070.html
 
YLE 12.5.2021 
https://yle.fi/uutiset/3-11929697
 
YLE 10.6.2021 
https://yle.fi/uutiset/3-11973074 

Aliina Aavaluoma

Elokuva-ala 
koronapandemian keskellä
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Lontoossa sijaitsevaa 
Tavistock Relationships 
-instituuttia (TR) voidaan 
pitää psykoanalyyttisen 
paripsykoterapian ”mek-
kana”. Parien ja perheiden 
hoidosta, alan ammatti-
laisten koulutuksesta sekä 
tutkimustyöstä instituutil-
la on kokemusta vuodesta 
1948. Psykoanalyyttisen 
teorian soveltaminen ja 
kehittäminen vastaamaan 
tämän päivän parien ja 
perheiden haasteisiin ja 
tarpeisiin on instituutissa 
jatkuvaa. Aktiivisesti alalla 
vaikuttavia ja tunnettuja 
kliinikoita ja teoreetikoita 
Tavistockista ovat mm. 
Mary Morgan, Christopher 
Clulow, David Hewison ja 
Andrew Balfour.   

 

Pitkien koulutusohjelmien li-
säksi TR järjestää psykoana-
lyyttisen paripsykoterapian 
kansainvälisiä kesäkouluja. 
Perinteisesti ryhmiä on ollut 
kaksi, yksi aiheeseen pereh-
tyville sekä toinen kokeneille 
ammattilaisille. Suomalaisille 
paripsykoterapeuteille kesäkou-
luun osallistuminen on mer-
kittävä koulutusmahdollisuus 
ja kollegiaalisen keskustelun 
mahdollistaja. Tänä vuonna 
kesäkoulun teema oli pande-
miavuoteen sopiva Living with 
catastrophe – recovery and it´s 
limits. Viikon aikana käsiteltiin 
monenlaisia parisuhteessa akti-
voituvia elettyjä, koettuja ja pe-
lättyjä katastrofeja. Kesäkoulun 
osallistujat tulivat Englannista, 
Skotlannista, Pohjois-Irlannis-
ta, Saksasta, Hollannista, Suo-
mesta ja Etelä-Afrikasta. Suo-
mesta kesäkouluun osallistuivat 
Sanna Aavaluoma ja Anne Ant-
tonen. Sannalle kesäkoulu oli 
jo yhdeksäs. Koronapandemian 
myötä TR on siirtänyt kaiken 
toimintansa etäyhteyksin ta-
pahtuvaksi. Nyt myös viisipäi-
väinen kesäkoulu järjestettiin 
ensimmäistä kertaa Zoomissa. 

Päivät rakentuivat luentojen ja 
kliinisten seminaarien vuorotel-
lessa. Seuraavassa pienet tiivis-
telmät luentojen annista:  

Katherine Astill aloitti vii-
kon luennolla kivuliaasta tee-
masta – perversioista parisuh-
dedynamiikassa. Perversio tässä 
yhteydessä merkitsee varhaisen 
trauman seurauksena syntynyt-
tä käyttäytymistä, jonka avulla 
pyritään selviytymään alkupe-
räisestä traumakokemuksesta. 
Selviytymisyritys näyttäytyy 
julmuutena, kontrolloimisena, 
vihamielisyytenä, sadistisina tai 
masokistisina yllykkeinä jois-
sa toista ei koeta kokonaisena 
toisena. Toivo tämän kaltaisis-
sa suhteissa on hetkissä, joissa 
puolisot voivat nähdä toisensa 
myötätuntoisesti. 

Marguerite Reid piti kos-
kettavan esityksen vauvan 
menetyksestä; raskauden keskey-
tymisestä, kohtukuolemasta tai 
syntyneen vauvan kuolemasta. 
Parien kokemukset ovat eri-
laisia riippuen raskauden vai-
heesta, jossa vauvan kuolema 
tapahtuu. Kokemuksia oman 
kehon pettämisestä, kaipuusta 

saada vauva syliinsä, menete-
tystä vanhemmaksi tulosta tai 
vanhempana olosta puolisot 
käsittelevät eri tavoin. Mene-
tys vaikuttaa myös parisuhtee-
seen - hauraalla suhteella on 
riski päättyä, hyvä suhde voi 
vahvistua. Menetys vaikuttaa 
myöhempiin raskauksiin, tule-
vaan vanhemmuuteen ja me-
netetyn vauvan jälkeen synty-
vään lapseen. Usein parit eivät 
ole saaneet lainkaan apua tai 
tukea suruunsa menetyksen ta-
pahduttua, se tulee kohdatuksi 
vasta kanavoiduttuaan muiksi 
suhteen vaikeuksiksi. 

David Hewisonin luen-
non otsikko oli Sen sietämi-
nen, mitä ei voi ajatella, ja 
sen ajatteleminen, mitä ei voi 
sietää - väkivalta, luovuus ja 
parisuhteet. Psykoanalyyttises-
sa ajattelussa väkivalta liitetään 
kykyyn /kyvyttömyyteen kä-
sitellä kipua, joka liittyy liian 
lähellä tai liian kaukana mer-
kittävästä toisesta olemiseen. 
Parisuhdeväkivallassa voivat 
yhdistyä kyvyttömyys sietää 
erilaisuutta ja kantaa vastuuta 
kivusta ja pettymyksistä, joita 

tuotamme toisillemme. Sie-
tämisen kyky syntyy suremisen 
mahdollistumisen myötä. Se 
on erityisen vaikeaa silloin, kun 
suojeleva henkilö myös tuot-
taa vahinkoa. Hewison viitta-
si myös yhteiskuntiin, joissa 
diktatuuri, tuhon ja vahingon 
kieltäminen tekevät suremi-
sesta mahdotonta. Hewison 
totesi psykoterapeuttien tehtä-
väksi pitää toivo elossa auttaen 
pareja ja itseään kohtaamaan 
sietämätöntä ja ei ajateltavissa 
olevaa niin paljon kuin mah-
dollista.  

Liz Hamlin luennoi eroa-
vien parien auttamisesta, suh-
teen jatkumisen toivosta luo-
vuttamisesta ja elämään toivon 
uudelleen löytämisestä. Mikäli 
mielen sisäistä separaatiota si-
säistetystä toisesta ei voi kestää, 
sureminen ei mahdollistu ja uh-
kana on masennus. Eron konk-
reettiset vaikutukset ja muutok-
set talouteen, asumiseen, lasten 
tapaamiseen, omaisuuteen sekä 
mahdolliset lakiprosessit tapah-
tuvat omaan tahtiinsa riippu-
matta siitä, missä tahdissa eroa-
vien osapuolten mieli on ehtinyt 

Terveisiä Tavistockin kesäkoulusta!  

Sanna Aavaluoma
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työstää eroa. Eron työstämi-
nen merkitsee surua merkittä-
vän suhteen menettämisestä, 
menneisyyden ajattelemisesta 
tai tulevaisuuteen liittyvää ah-
distusta. Aikuisilla ja lapsilla 
on erossa omat haasteensa. 
Aikuisten tulee kyetä säilyttä-
mään vanhemmuussuhteensa 
parisuhteen päättymisestä huo-
limatta ja auttaa lapsia erossa. 
Lasten haasteina on ymmärtää 
eron merkitys ja vaikutukset, 
käsitellä menetyksen, vihan ja 
syyllisyyden tunteita, hyväksyä 
muutoksen pysyvyys sekä kai-
ken keskellä säilyttää luottamus 
rakkauteen. 

Catriona Wrottesley poh-
ti luennossaan parisuhteessa 
koettavaa elämän ja kuoleman 
pelkoa, joka näyttäytyy paripsy-
koterapiassa muutoksen pelkona 
tai haluttomuutena muutok-
seen. Olemme tottuneet ajatte-
lemaan, että vain muutos skit-
soparanoidisesta mielentilasta 
depressiiviseen mielentilaan 
kertoo muutoksen mahdolli-
suudesta. Wrottesleyn mukaan 
mielen pahoittaminen ja kon-
flikti voi kuitenkin olla edellytys 
muutokselle ja uudelle alulle. 
Paripsykoterapiassa konfliktin 
kanssa voidaan olla auttavalla 
tavalla.  

Amanda Cuthbertin luen-

nolla pohdimme psykoterapian 
toteutumista etäyhteyksillä ja 
siihen liittyviä etuja ja haittoja. 
Miten vastavuoroisuus ja läsnä-
olo voi toteutua ruudun väli-
tyksellä? Cuthbert pohti Bionin 
teorian L(Love) H(Hate) ja 
K(Knowing) elementtejä sekä 
niiden + ja - muotoja. Hän esit-
ti parisuhteessa LHK:n olevan 
jatkuvassa dynaamisessa suh-
teessa toisiinsa. 

Andrew Balfour luennoi 
parisuhteesta ja ikääntymisestä. 
Psyykkinen kasvu ja kehitys niin 
yksilöinä kuin parisuhteessa jat-
kuu koko elämän. Puolison 
sairastuminen tai haurastumi-
nen on pakollinen peili myös 
terveelle puolisolle. Parisuh-
teessa on kohdattava myös oma 
ikääntyminen ja elämän rajalli-
suus. Ikääntyminen ja vanhuus 
ovat kehitystehtäviä, jossa eri-
laiset luopumiset ja kuoleman 
lisääntyvä läsnäolo herättää ih-
misessä varhaiset ahdistuksen 
tunteet. On tärkeää, ettei tätä 
rinnasteta vanhenevan ihmi-
sen lapsenomaisuuteen tai ky-
vyttömyyteen silloinkaan, kun 
hänen kykynsä muistisairauden 
myötä haurastuvat. Jaoimme 
kokemuksia tästä Sannalle rak-
kaasta aiheesta. Totesimme 
muistisairauksien tulleen näky-
väksi viimeisten vuosien aikana 

yhteiskunnan monilla tasoilla 
sekä kulttuurielämässä uusissa 
elokuvissa.  

Damien McCann luennoi 
parisuhdeväkivallasta ja sen 
riskissä elävien parien hoidosta. 
On tärkeää tunnistaa parisuh-
teessa oleva väkivallan riski ja 
paripsykoterapian myönteiset 
mahdollisuudet näiden pari-
en auttamiseksi. Väkivaltaisen 
käytöksen juurisyiden ja puo-
lisoiden molemminpuolisen 
vaikutuksen toisiinsa ymmärtä-
minen voi johtaa jännitteiden, 
vihamielisyyden ja väkivallan 
lakkaamiseen.  

Kate Thompsonin luen-
non otsikko ”Liian lähellä 
tulta istuminen” viittasi pa-
ripsykoterapiaprosesseihin, 
joissa terapeutti joutuu parin 
systeemiin mukaan tavalla, jos-
sa menettää oman toimintaky-
kynsä ja mahdollisuudet auttaa 
paria. Kun puolisot reagoivat 
samanaikaisesti ja nopeasti 
toisiinsa omien pelkojensa ja 
ahdistustensa vallassa, ei heillä 
ole mahdollisuutta tunnistaa 
ja ymmärtää käynnissä olevaa 
dynamiikkaa tai nähdä toisiaan 
vapaana toiseen sijoitetusta 
uhkaavasta. 

Perinteiseen kesäkouluun 
on kuulunut ilta lontoolaises-
sa teatterissa parisuhdenäytel-

mästä nauttien ja näytelmää 
analysoivasta keskustelusta seu-
raavana päivänä.  Damien Mc-
Cannin johdolla keskustelimme 
ennakkotehtävänä katsottavana 
olleesta minisarjasta State of 
the Union. Sarja koostuu kym-
menestä kymmenen minuutin 
jaksosta, joissa pariskunta tapaa 
pubissa juuri ennen paripsyko-
terapiaan menoa. Terapiatun-
teja tai terapeuttia ei jaksoissa 
nähdä, mutta terapiaprosessin 
kulku ja parisuhteessa tapah-
tuvat muutokset näyttäytyvät 
kauniisti näissä parin välisissä 
hetkissä. Sarja on katsottavissa 
HBO:lla. 

Kulunut vuosi on opetta-
nut meitä kaikkia toimimaan 
etäyhteyksillä. Niin muodos-
tui etäkesäkoulustakin hieno 
kokemus. Zoomissa luentojen 
näkeminen omalla ruudul-
la helpotti vastaanottamista. 
Kaikkien osallistujien näkemi-
nen ruudulla samanaikaisesti 
teki keskustelusta helppoa.  
Perinteisestä kokemuksesta jäi 
puuttumaan vilkkaat tauko-
keskustelut kurssilaisten kans-
sa, Lontoon vilinä, hiostavat 
matkat maanalaisessa, lounaat 
etnisissä ravintoloissa ja teeos-
tokset Whittardin myymäläs-
sä. Ehkä jälleen ensi kesänä…

Suhteessa Oy on tänä vuon-
na ensimmäistä kertaa mu-
kana Helsingin kirjames-
suilla näytteilleasettajana! 
Mikäli koronapandemiati-
lanne mahdollistaa messu-
jen toteutumisen, löydät 
meidät ja esittelypöytäm-
me torstaista sunnuntaihin 
28-31.10.2021 Helsingin 
Messukeskuksesta paikasta 
7c137. 

 Lokakuun loppu on hy-
vää aikaa tehdä hankintoja 
joululahjoiksi - ja mikä sen 
mukavampi lahja kuin hyvä 
kirja! Luonnollisesti kaikki 
kirjamme ovat messujen ajan 
erikoistarjouksessa. Tule siis 
tutustumaan esittelypaikkaamme ja keskustelemaan kanssamme!  

Helsingin Kirjamessut
28-31.10.2021

Toukokuisena maanantaipäivänä 2021 saa-
pui suruviesti Jussi Kotkavirran kuolemasta. 

 
Jussi Kotkavirta oli helsinkiläinen filosofian 
professori ja psykoanalyytikko. Kiitollisina 
muistamme yhteistyötä Jussin kanssa vuoden 
2019 seminaarissamme. Jussi oli mukana se-
minaaripaneelimme asiantuntijana keskuste-
lemasta salaisuuksista, niiden purkamisesta 
ja purkautumisesta psykoterapiassa. Jussin 
lämmin läsnäolo ja vilpitön innostuneisuus 
käsiteltäviä teemoja kohtaan elää mielissäm-
me edelleen. 

Muistoissa
Jussi Kotkavirta



Vaikka seksuaalisuus on 
läsnä jokaisessa päiväs-
sämme, seksuaalisuudesta 
ja seksistä luontevasti 
puhuminen on monille vai-
keaa. Terapeutinkin kieli 
saattaa mennä solmuun, 
kun seksuaalisuus tulee 
terapiatunnille. 

Sopivien sanojen löytäminen, 
omista mieltymyksistä, aisti-
muksista ja tuntemuksista ää-
neen kertominen tai seksuaali-
suudessa mietityttävien asioiden 
ja ongelmien kuvaileminen ei 
aina ole helppoa. Toisille seksu-
aalisuus on niin intiimi elämän-
alue, että sen jakaminen puhu-
malla tuntuu mahdottomalta. 
Toisinaan taas ulkopuoliselle, 
ystävälle tai ammattilaiselle pu-
huminen on helpompaa kuin 
omalle kumppanille. Varovai-
suus tai sanattomuus voi siirtyä 
myös terapiaan. Saattaa olla, 
että pitkän psykoterapiaproses-
sin aikanakaan seksuaalisuus tai 
sen ongelmat eivät ole tulleet 
terapiassa puheeksi. Terapeutin-
kin kieli saattaa kuitenkin men-
nä solmuun, kun seksuaalisuus 
tulee terapiatunnille. Hämmen-
tyneenä hän etsii ja valitsee ti-
lanteeseen sopivia sanoja tai ky-
symyksiä.  

Psykoseksuaalisuus mer-
kitsee mielen ja ruumiin sek-
suaalisuutta, joka näyttäytyy 
tavoissamme toteuttaa omaa 
seksuaalisuuttamme ja mah-
dollisuuksissamme nauttia siitä 
itseksemme ja suhteissamme. 
Seksuaalisuuteen kuuluu yksi-
lön ja parin ulkoisen ja sisäisen 
maailman todellisuus, koko 
elämän aikaiset kokemukset, 
tapahtumat ja tarinat. Seksu-
aalisuuden toteuttaminen, sek-
suaalinen hyvinvointi tai sen 
ongelmat kertovat ruumiillis-
ten, psyykkisten ja vuorovaiku-
tuksellisten prosessien yhteen 
kietoutumisesta. Siksi seksuaa-
listen ongelmien hoidossakaan 
ei voida ohittaa mitään näistä 
ulottuvuuksista. Parin psyko-
seksuaaliterapiassa yhdistyvät 

psykoanalyyttinen ymmärrys 
parisuhteesta ja sen hoidosta, 
seksuaalilääketiede sekä puoli-
soiden psykoseksuaalihistoriaan 
ja seksuaalisuuteen liittyvien 
kysymysten tutkiminen parin 
kanssa keskustellen. Prosessiin 
kuuluu myös puolisoiden oh-
jaaminen yksilöinä ja parina eri-
laisten harjoitusten ja tehtävien 
kautta tutustumaan uudelleen 
itseensä ja toisiinsa, ruumiilli-
suuteensa, aisteihinsa ja aistilli-
suuteensa. Psykoseksuaalitera-
pian tavoitteena on auttaa heitä 
nauttimaan seksuaalisuudesta 
yksilöinä ja yhdessä. 

Sanna Aavaluoman osallis-
tuminen Lontoon Tavistock 
Relationships -keskuksen kak-
sivuotiseen psykoseksuaalitera-
pian diplomikoulutukseen loi 
edellytykset psykoseksuaalite-
rapian täydennyskoulutuksen 
luomiseen suomalaisille psy-
koterapeuteille. Ensimmäiseen 
koulutusryhmään osallistui 
seitsemän eri psykoterapiasuun-
tauksia edustavaa psykotera-
peuttia. Kun osallistujien psy-
koterapiakoulutukset olivat 
taustateorialtaan psykoanalyyt-
tisen, pari- ja perhepsykotera-
pian, traumapsykoterapian, ja 
ratkaisukeskeisyyden viiteke-
hyksistä, syntyi koulutusryh-
mässä hedelmällistä keskustelua 
ja integratiivista oppimista!  

Vuoden kestoinen proses-
sikoulutus sisälsi yksitoista 
kaksipäiväistä seminaaria, jois-
ta viimeinen olisi ollut syksyn 
2021 Suhteessa Elävät Kuvat 
seminaari. Sanna Aavaluoma oli 
koulutuksen johtava kouluttaja 
ja muina asiantuntijakouluttaji-
na olivat LL, seksuaalilääketie-
teen asiantuntija Vilho Ahola, 
Lastenpsykiatri, nuorisolääkäri 
Raisa Cacciatore, Kouluttaja-
psykoterapeutti Aleksi Jalava, 
Naistentautien ja synnytysten 
erikoislääkäri, kliininen seksolo-
gi Leena Väisälä, Lantionpoh-
jan fysioterapeutti, seksuaali-
neuvoja Anu Parantainen sekä 
Psykiatrian ja oikeuspsykiatrian 
erikoislääkäri, psykoanalyytikko 
Hannu Säävälä.  

Osana koulutusta opiskeli-

jat kirjoittivat valitsemastaan 
aiheesta artikkelin. Artikkelien 
aiheet olivat: 

• Virpi Hiltunen-Holopai-
nen: Seksuaaliseen ha-
luun liittyviä kysymyksiä 
parisuhdetyössä 

• Saara Jaskari: Kosketus – 
tie toisen luo 

• Janna Kujanpää: Voimaa 
parisuhteesta ja seksuaa-
lisuudesta erityislapsen 
vanhemmille 

• Pirjo Latvanen: Onks 
kipinää? Pohdintaa sek-
suaalisen halun ja koe-
tun kipinän yhteydestä 

• Minna Mäenpää: Seksu-
aalisuudesta puhuminen 
yksilöpsykoterapiassa 

• Niina Nevala: Tutustu 
seksuaalisuuteesi - oh-
jauskortit 

• Minna Salmi: Vanhan 
testamentin Laulujen 
Laulun pari psykosek-
suaaliterapiassa 

 
Koulutus on vakiintumassa 

osaksi Suhteessa Oy:n pysyviä 
prosessikoulutuksia. Tulevissa 
koulutuksissa sisältökokonai-
suudet elävät ja koulutuksen 

asiantuntijakouluttajat voivat 
vaihtua. Koulutuksen jo suorit-
taneilla on mahdollisuus osallis-
tua tulevien koulutusten erityis-
seminaaripäiviin. Näin koulutus 
toimii heidän jatkokoulutukse-
naan ja lisää verkostoitumista 
psykoseksuaaliterapiaan pereh-
tyneiden psykoterapeuttien kes-
ken. 

Tammikuussa 2022 käyn-
nistyvässä koulutusryhmässä 
kouluttajina toimivat Sanna 
Aavaluoman lisäksi Psykiatrian 
erikoislääkäri, kliininen sekso-
logi, sukupuolen moninaisuu-
den asiantuntijalääkäri Teemu 
Kärnä, Sosiaalipsykologi, per-
heterapeutti, seksuaaliterapeutti 
Jussi Nissinen, Naistentautien ja 
synnytysten erikoislääkäri, klii-
ninen seksologi Leena Väisälä, 
Lantionpohjan fysioterapeutti, 
uroterapeutti, seksuaalitera-
peutti Anu Parantainen, Uro-
logian erikoislääkäri, andrologi 
Riitta Rönkä, sekä psykiatrian 
ja oikeuspsykiatrian erikoislää-
käri, psykoanalyytikko Hannu 
Säävälä. Haku koulutukseen on 
käynnissä. Linkki koulutusesit-
teeseen ja hakulomakkeeseen 
on lehden sivulla 17.
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Sanna Aavaluoma

Ensimmäinen psykoterapeuttiryhmä valmistui 
psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutuksesta
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Kaksiviikkoinen Cannesin 
elokuvafestivaali oli tänä 
vuonna monesta syystä eri-
tyinen. Kun festivaali viime 
vuonna jouduttiin peruut-
tamaan koronapandemian 
vuoksi, tänä vuonna eloku-
via oli tarjolla ennätykselli-
nen määrä. Myös suoma-
laisten tekijöiden elokuvia 
oli mukana enemmän kuin 
koskaan aiemmin. 

Pääkilpasarjassa kilpaili Juho 
Kuosmasen Hytti nro 6. Krii-
tikkojen viikolla nähtiin Khadar 
Ayderus Ahmedin ensimmäinen 
pitkä elokuva Guled ja Nasra. 
Suomalaisten elokuvantekijöi-
den työtä nähtiin myös kahdessa 
suomalaisessa osatuotannossa. 
Norjalaisen yliluonnollisen tril-
lerin The Innocents työryhmäs-
sä olivat mukana maskeeraaja 
Salla Yli-Luoma, säveltäjä Pessi 
Levanto ja foley-artisti Heikki 
Kossi. Ilmastonmuutoksen ja 
saasteiden vaikutuksia käsittele-
vän Intialaisen dokumenttielo-
kuvan Invisible Demons tuottaja 
ja toinen käsikirjoittaja on Ilkka 
Vehkalahti.  

Laajaa kansainvälistä huo-
miota festivaalin alusta alkaen 
sai Juho Kuosmasen toinen 
pitkä elokuva Hytti nro 6. Rosa 
Liksomin saman nimisen kirjan 
innoittama, Elokuvayhtiö Aa-
mun tuottama elokuva sai fes-
tivaalilla maailman ensi-iltansa 
10.7.2021. Venäjällä kuvattu 
elokuva kertoo suomalaisen 
opiskelijan (Seidi Haarla) ja 
venäläisen kaivosmiehen (Juri 
Borisov) kohtaamisesta juna-
matkalla ja kahden erilaisen 
ihmisen välille syntyvästä yh-
teydestä. Elokuva kilpaili fes-
tivaalin arvostetuimmassa ka-
tegoriassa Kultaisesta palmusta 
ja muista palkinnoista yhdessä 
23 muun elokuvan kanssa. 
Elokuva sai Cannesin ensi-il-
lassa lämpimän vastaanoton 
ja kymmenen minuutin mit-
taiset aplodit. Kansainvälisissä 
elokuva-arvioissa on kiitelty 
elokuvan ohjausta, kuvausta ja 
lavastusta. 

Torstaina 15.7. Sony Pictu-

res Classics solmi sopimuksen 
Hytti nro 6:n laajasta levityk-
sestä Pohjois-Amerikassa, Lati-
nalaisessa Amerikassa, Itä-Eu-
roopassa, Kaakkois-Aasiassa ja 
Lähi-idässä. Yhtiön puheen-
johtajat Michel Barker ja Tom 
Bernard kuvaavat elokuvaa 
aarteeksi, yhdeksi suurista ju-
naelokuvista täynnä huumoria, 
romantiikkaa ja yllätyksiä. So-
pimus on suomalaisittain har-
vinainen. SPC:n emoyhtiöllä 
Sonyllä on sopimus suoratois-
topalvelu Netflixin kanssa, joka 
mahdollistaa elokuvan leviämi-
sen elokuvateattereita laajem-
min myös yksityisiin koteihin. 
Sopimuksen myötä avautui 
myös mahdollisuus Oscar-eh-
dokkuuden tavoitteluun. Sony 
Pictures Classicsin levityksessä 
on Suomesta ollut aiemmin ai-
noastaan Aki Kaurismäen Mies 
vailla menneisyyttä (2002).  

Cannesin elokuvafestivaalia 
ei turhaan pidetä maailman 
merkittävimpänä elokuvata-
pahtumana, sillä sen pääkilpa-
sarjassa on nähty mm. Martin 
Scorsesen, Akira Kurosawan, 
Frederico Fellinin, Spike Leen, 
Quentin Tarantinon, Pedro 
Almodovarin, Jane Campionin 
ja Bong Joon-hon elokuvia. 
Aki Kaurismäki on kilpaillut 
Cannesin elokuvajuhlilla nel-
jästi elokuvillaan Kauas pilvet 
karkaavat (1997), Mies vail-
la menneisyyttä (2002), Lai-

takaupungin valot (2006) ja 
Le Havre (2011). Mies vailla 
menneisyyttä ylsi kilpasarjassa 
toiselle sijalle saaden Grand 
Prix -palkinnon. Kati Outinen 
sai samasta elokuvasta parhaan 
naispääosan palkinnon. Ennen 
Aki Kaurismäkeä suomalaisis-
ta ehdokkaiksi Cannesiin ovat 
päässeet vain Pirjo Honkasa-
lon ja Pekka Lehdon elokuva 
Tulipää (1980), Matti Kas-
silan Elokuu (1956) ja Erik 
Blombergin Valkoinen peura 
(1953).  

Juho Kuosmanen on pal-
kittu Cannesissa jo aiemmin-
kin. Hänen elokuvansa Taulu-
kauppiaat palkittiin parhaana 
Cinèfondation-sarjan opiske-
lijaelokuvana vuonna 2010 ja 
elokuva Hymyilevä mies voitti 
vuonna 2016 Un Certain Re-
gard -kakkossarjan. Hytti nro 
6 sai Cannesin ekumeenisen 
tuomariston erityismaininnan: 
”For its kind view on the en-
counter between two wounded 
people who would not choose each 
other even as neighbor. They both 
overcome solitude by walking the 
extra mile with the difficult ot-
her.” Festivaalijännitys huipentui 
loppugaalaan, jossa Hytti nro 6 
sai pääkilpasarjan toiseksi arvos-
tetuimman Grand Prix -palkin-
non jaetusti Ashgar Farhadin 
elokuvan A Hero kanssa.  

Vaikka Cannesin suurimmat 
tähtipölyt ovat lehtemme il-

mestyessä Suomessa jo laskeu-
tuneet, Juho Kuosmasen tie 
maailman suurten elokuvaoh-
jaajien joukkoon on vasta alka-
nut. Sydämelliset onnittelum-
me elokuvan koko työryhmälle 
hienosta saavutuksesta! Hytti 
nro 6:n ensi-ilta Yhdysvalloissa 
on vielä tämän vuoden puolella. 
Suomen elokuvateattereissa se 
nähdään B-Plan Distributionin 
levittämänä syksyllä 2021.  
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Elämä on suuri matka, 
joka sisältää monenlaisia 
kokemuksia. Toisinaan 
on tärkeää löytää perille 
suorinta tietä tiettyyn 
paikkaan, joskus on mu-
kava antautua seikkai-
luun. Jos matkalaukku on 
liian täyteen pakattu, sen 
sisältö voi levitä kaikkien 
nähtäväksi.  

Matkalla selviytymiseen tarvit-
semme karttoja, joiden avulla 
suunnistaa. Matkavarusteita 
varten tarvitsemme laukkuja. 
Matkan varrella on erilaisia py-
sähdyspaikkoja, joista joihinkin 
haluaa jäädä lepäämään, joista-
kin haluaisi pois välittömästi, 
joskus olosuhteiden pakosta on 
pakko jäädä pidemmäksi aikaa 
kuin haluaisikaan. Silloin voivat 
matkaeväät ehtyä. Matkalla ker-
tyy myös monenlaista mukaan 
otettavaksi. Jos matkalaukku on 
liian täyteen pakattu, sen lukot 
voivat pettää ja sisältö levähtää 
kaikkien nähtäväksi.  

Ihmisen kehittyminen 
omaksi itsekseen on tulosta val-
tavasta määrästä kannatelluksi 
tulemisen tai tulematta jää-
misen kokemuksia, tunteiden 
peilatuksi tuloa tai peilaamatta 
jäämistä, elämän varhaisista ja 
myöhemmistä ihmissuhteista, 
sekä kaikille näille annetuista 
merkityksistä ja niihin liittyvis-
tä ajatuksista. Kaikki nämä hei-
jastuvat suhteisiimme toisten 
ihmisten kanssa, niin arkitilan-
teissa tuntemattomien kanssa, 
kuin intiimeissä seksuaalisissa 
suhteissamme. Varhaisen ra-
kentumisen myötä saamamme 
hyvä on sulautunut osaksi it-
seämme, sitä ei tarvitse erikseen 
kantaa. Oikeastaan se toimii 
kantovoimanamme raskaam-
mille kokemuksille.  Miten 
nämä kokemukset avautuvat 
tarkasteltavaksi yksilöterapiassa, 
paripsykoterapiassa tai psyko-
seksuaaliterapiassa? Minkälaisia 
”ymmärryksen karttoja” työs-
kentely terapeutilta edellyttää, 
kun lähtökohtana on yksilön 

oma psykoterapia tai paripsy-
koterapia? Seksuaalisten kysy-
mysten maastot voivat molem-
missa avautua kuljettaviksi. On 
myös mahdollista, että ne tule-
vat ohitetuiksi. Miten asetelma 
muuttuu, kun terapiaan tulosyy 
on seksuaalinen ongelma?  

Psykoanalyyttisen psykote-
rapian ytimessä on pyrkimys 
ymmärtää menneisyyden mer-
kitystä ja vaikutusta ihmisen 
tämän päivän arkitodellisuuteen 
ja siihen, mitä hänen ihmis-
suhteissaan tapahtuu. Toinen 
psykoterapian kulkua vahvasti 
ohjaava tekijä on pyrkimys ta-
voittaa ja ymmärtää mielen tie-
dostamatonta maailmaa. Tär-
keää on myös luottamus siihen, 
että sisäistetyt ihmissuhdekoke-
muksemme tulevat automaatti-
sesti näkyviin tavoissamme olla 
vuorovaikutuksessa toistemme 
kanssa ja siinä, miten toimimme 
arjessamme ja kaikissa ihmissuh-
teissamme. Kokemuksemme, 
uskomuksemme, toiveemme ja 
pelkomme alkavat siis elää myös 
suhteessa psykoterapeuttiin. 
Näiden ajatusten yhdistelmä 
merkitsee käytännössä sitä, että 
kahdenkeskisissä terapiasuhteis-
sa psykoterapeutti ei välttämät-
tä haastattele systemaattisesti 
ja yksityiskohtaisesti potilaan 
elämänkulkuun liittyviä tapah-
tumia, ne alkavat avautua ja elää 
psykoterapiaprosessissa vähitel-
len. 

Psykoanalyyttisessa parip-
sykoterapiassa terapiaan tulee 
kaksi ihmistä ja heidän suh-
teensa. Silloin edellä kuvattu, 
yksilöpsykoterapiassa toimiva 
asetelma ei riitä luomaan pa-
rin kannalta riittävää turvaa ja 
kannattelevuutta, joka auttaa 
heitä luottamaan siihen, että 
oma tarina saa tilaa ja tulee 

kuulluksi puhumattakaan sii-
tä, että pystyisi kuuntelemaan 
myös puolison kokemusta. 
Psykoanalyyttinen paripsyko-
terapia alkaakin arviointijak-
solla, jonka aikana kartoite-
taan kummankin perhetaustat 
ja suhdekokemukset. Tämän 
alkuarvion aikana pyritään 
yhdessä parin kanssa hahmot-
tamaan ja ymmärtämään kum-
mankin sisäistä paria, koke-
muksia siitä, mitä parisuhteessa 
eläminen on, ja uskomuksia 
siitä, mitä sen tulisi olla. Li-
säksi tavoitteena on yhdessä 
ymmärtää miten nämä kaksi 
yksilöä ovat valinneet toisensa 
puolisoikseen, miten heidän 
sisäiset parinsa keskustelevat 
keskenään ja minkälainen tie-
dostamaton sopimus heillä on 
ollut suhteessa olosta ja yhtei-
selämästä. Tämän ymmärryk-
sen hahmottuessa molemmat 
voivat vähitellen ymmärtää 
sitä, miten terapiaan tuonut 
kipu palvelee heitä kumpaa-
kin, miten he tämänhetkisessä 
kriisissään ovat pyrkineet koh-
ti jotakin uutta ja parempaa 
suhteessa oloa ja miksi nuo 
kummankin henkilökohtai-
sista kasvutarpeista nousevat 
pyrkimykset samalla herättävät 
toisessa suuren vastustuksen 
ja pelon. Paripsykoterapiaan 
tulevilla pareilla on toisinaan 
muista ongelmista huolimatta 
toimiva seksuaalinen suhde. 
Toiset eivät psykoterapiassa 
puhu lainkaan suhteensa sek-
suaalisuudesta ja siinä olevista 
ongelmista spontaanisti. Sil-
loin ne voivat jäädä pitkänkin 
psykoterapian aikana melko vä-
häisen työskentelyn kohteeksi, 
ellei psykoterapeutti aktiivi-
sesti linkitä parin kysymyksiä 
ja haasteita seksuaalisuuteen. 

Joskus psykoterapiaprosessin 
edetessä seksuaaliset haasteet 
tulevat esiin tai aktivoituvat. 
Pidempään jatkuneessa parip-
sykoterapiaprosessissa tapah-
tunut suhteen vahvistuminen 
kannattelee myös seksuaalisten 
ongelmien työstämistä.  

Psykoseksuaaliterapiassa ta-
voitteellisen työskentelyn al-
kamiseksi edellisten tekijöiden 
lisäksi tulee rakentua yhteinen 
ymmärrys siitä, onko parin sek-
suaalisuuden alueella ilmene-
vällä ongelmalla fysiologinen 
syy vai tiivistyykö siinä dynamii-
kat puolisoiden perhe-, kasvu- 
ja suhdehistoriasta, parisuhteen 
historiasta ja tapahtumista sekä 
tämän hetken elämäntilantees-
ta. Joskus kyse on näistä kaikis-
ta. Psykoseksuaalinen diagnoosi 
ja hoitosuunnitelma rakentuvat 
seksuaalisen ongelman kehit-
tymiseen liittyvien altistavien, 
ongelman laukaisseiden ja sitä 
ylläpitävien tekijöiden yhteises-
tä kudelmasta. Näiden asioiden 
selvittäminen edellyttää psyko-
seksuaaliterapeutilta seksuaali-
suutta koskevan tiedon lisäksi 
rohkeutta ja kykyä luoda tur-
vallinen keskustelutila, jossa 
hyvinkin konkreettisella tasol-
la keskustellaan parin välisestä 
fyysisyydestä, seksuaalisuudesta 
ja seksistä.  Ongelmalle altis-
tavia tekijöitä voivat olla esi-
merkiksi kasvuperheessä koettu 
seksuaalisuutta kohtaan koettu 
kielteisyys, tiedon puute, vääris-
tyneet käsitykset, vaikeat perhe-
suhteet, lapsuuden psyykkiset 
tai fyysiset traumakokemukset, 
psyykkisten kasvuhaasteiden 
toteutumisessa olleet vaka-
vat esteet ja niistä seuranneet 
psyykkiset ongelmat, sairaudet 
ja lääkitykset. Ongelman lau-
kaiseva tekijä voi olla esimer-
kiksi suhteeseen sitoutumisen 
aiheuttama ahdistus, lapsen 
syntymä / synnytys, sairastu-
minen, sisäisen kasvuprosessin 
itsessä aktivoituminen (lisään-
tynyt halu erillisyyteen, oman 
vihan tunnistaminen), läheisen 
kuolema tai ulkopuolinen suh-
de. Joskus erityistä laukaisevaa 
tekijää ei ole vaan pari havah-
tuu vallitsevaan tilanteeseen. 

Matkalaukkuja makuuhuoneessa

Sanna Aavaluoma
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Ongelmaa ylläpitävät tekijät 
voivat olla fyysisen ongelman 
selvittämättömyys tai hoitamat-
tomuus, käytössä oleva lääkitys, 
vaikeus keskustella avoimesti, 
vaikeus hyväksyä ja kunnioittaa 
toisen tarpeita, loukkaantumi-
nen tai vihaisuus, läheisyyden 
pelko, menetetty luottamus, 
hylätyksi tulemisen pelko, vaa-
tivuus, kontrollointi tai tuntei-
den säätelyn vaikeudet.  

Arviointijakso toteutuu yh-
teisten ja yksilöllisten terapia-
tuntien yhdistelmänä. Yhtei-
sissä tapaamisissa keskitytään 
paripsykoterapian arviointijak-
son sisältöjen lisäksi erityisesti 
kummankin kasvuperheen tun-
teiden, läheisyyden ja seksuaali-
suuden ilmaisutapoihin ja niihin 
liittyvään ilmapiiriin sekä kum-
mankin parisuhdehistoriaan. 
Yksilötapaamisissa molemmat 
puolisot saavat tilan tunnistaa 
oman psykoseksuaalisen kasvun 
ja kehityksen merkittäviä koh-
tia ja seksuaalisten kokemusten 

historiaa. Oman seksuaalisen 
kasvutarinan hahmottaminen 
ja siinä tapahtuneiden asioi-
den merkityksen oivaltaminen 
ovat asioita, joita on kenties 
tärkeää sulatella itsekseen en-
nen niiden jakamista puolisolle. 
Puolisoiden ei myöskään tar-
vitse tietää kaikkia yksityiskoh-
tia toistensa menneisyydestä. 
Terapeutin kysymykset voivat 
myös mahdollistaa tietoiseksi 
tulemisen asioista, joista häpeä 
on aiemmin saanut vaikene-
maan. Yksilötapaamisissa voi 
nousta esiin asioita, joita puo-
lisot itse kokevat tärkeäksi ker-
toa toisilleen, tai terapeutti voi 
tunnistaa parisuhteen kannalta 
merkittäviä asioita ja rohkaista 
ottamaan niitä puheeksi tule-
villa yhteisillä terapiatunneilla. 
Yksilötapaamisten jälkeen käy-
dään yhteinen keskustelu esiin 
nousseista tiedoista, oivalluk-
sista ja kysymyksistä. Terapeutti 
esittää oman ajatuksensa siitä, 
mistä parin ongelmassa on kyse. 

Tavoitteena on löytää yhteinen 
hahmo sille, miten kumman-
kin perhe- ja suhdehistoria on 
alkanut elää uudelleen tässä 
suhteessa, mikä tai mitkä ta-
pahtumat tässä suhteessa ovat 
laukaisseet ongelman esille tu-
lon ja millä tavoin kummankin 
uskomukset, pelot, reagointita-
vat, käytös ja tunneilmaisut sekä 
suhteen dynamiikka ylläpitävät 
ongelmaa. Näin kääntyvälle 
uudelle karttalehdelle hahmot-
tuu koordinaatit kulkusuunnas-
ta ja toivotusta reitistä. Edessä 
olevaan matkaan voi nivoutua 
psykoseksuaaliterapiatunneil-
la tapahtuvan parisuhteen tie-
dostamattoman dynamiikan 
yhdessä tutkimisen lisäksi eri-
koislääkärin konsultaatioita tai 
tutkimuksia, asteittain eteneviä 
aistiherkkyys- ja hellyysharjoi-
tuksia, fyysisiä harjoituksia tai 
tunnetyöskentelyä. Kotona teh-
tävien harjoitusten herättämistä 
tunteista ja ajatuksista keskus-
tellaan terapiatunneilla.  

Jokainen pari on ainutker-
tainen. Puolisoiden henkilö-
kohtaiset maailmat kietoutuvat 
yhteen heitä palvelevalla taval-
la. Siksi myös psykoterapiapro-
sessista kehkeytyy jokaiselle 
omanlainen. Yhteistä kaikille 
hyville prosesseille on se, että 
niissä mahdollistuu matkalauk-
kujen sisällön perkaaminen. 
Arvokkaat asiat säästetään, 
mutta kaikkea ei välttämättä 
tarvitse kantaa koko ajan mu-
kana. Likapyykit pestään. Tur-
hat ja tarpeettomiksi käyneet 
laitetaan kiertoon. Korjaamis-
kelvottomat heitetään pois. 
Näin laukut tulevat keveim-
miksi kantaa. Kevein kanta-
muksin tekee mieli lähteä uu-
teen seikkailuun.    

Kirjoitus on julkaistu alun pe-
rin SuhteelliSeksi -blogissa 
10.11.2019 ja kirjassa Aavaluo-
ma: Elämä Suhteelliseksi. Kirjoi-
tuksia psykoseksuaalisuudesta. 
Suhteessa Oy 2020.

Vastaanottomme eteisen 
seinällä oleva taatani 
vanha puhelin herättää 
sisään tulijoissa monen-
laisia reaktioita. Yhteys 
puhuttelee jokaista psy-
koterapiavastaanotolle 
tulevaa. Jollakin tavalla 
yhteys on häiriintynyt tai 
katkennut. 

Varttuneimmissa vanha puhelin 
herättää muistoja ensimmäisen 
puhelimen kotiin tai kylään saa-
pumisesta. Nuoremmille se on 
antiikkia, mutta huomio saattaa 
kiinnittyä valmistajaan, joka on 
sama kuin omalla modernilla 
älypuhelimella. Ajassa kestä-
minen ja kehittyminen on siis 
mahdollista! 

Hyvin voiva suhde tarvitsee 
monenlaisia toimivia yhteyk-
siä. Parin välinen tilanne on 

sitä ahdistavampi, mitä useam-
pia katkoksia suhteen yhteyk-
sissä on. Molemmilla puoli-
soilla tulisi olla yhteys itseensä, 
omiin ajatuksiinsa, tunteisiin-
sa, tarpeisiinsa, toiveisiinsa ja 
unelmiinsa. Ilman näitä yh-
teyksiä ei voi olla yhteydessä 
toiseen tavalla, joka tuottaa 
molemmille tyydytystä. Lisäksi 
hyvinvointi parin välillä edel-
lyttää riittävää tunneyhteyttä, 
keskusteluyhteyttä, fyysistä lä-
heisyyttä ja seksuaalista yhteyt-
tä. Parisuhde on kuin vanhan 
ajan keskusneiti, joka paitsi 
huolehtii oikeiden piuhojen 
yhdistämisestä, myös kuun-
telee parin välillä tapahtuvaa 
kommunikointia. Kun sentraa-
lisantra nukahtaa tai sairastuu, 
linjat tukkeutuvat eikä yhteyttä 
toiseen synny. Paripsykotera-
peutti voi toimia sijaisena tässä 
tehtävässä. Moderni teknolo-
gia kehittyy kohti yhä nopeam-
pia ja tehokkaampia verkkoja. 

Linjoilla

Sanna Aavaluoma
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Parisuhteen 5G ovat viisi seu-
raavaa yhteyden lajia: 

Yhteys itseen 
Sisäisen yhteyden rakentumi-
seen tarvitaan toisia ihmisiä. 
Vauvan aivoissa hermoverkko-
jen yhteyttä rakentavat koke-
mukset varhaisessa vuorovai-
kutuksessa. Rakennusmiehinä 
ja naisina syntyvissä kiintymys-
suhteissa toimivat vanhemmat 
ja merkittävät läheiset ihmiset. 
Mikäli tässä rakennustyössä ta-
pahtuu virheitä ja puutteita, 
yhteyden saaminen itseen on 
vaikeaa ja myöhemmin elämässä 
tarvitaan linjojen uudelleenra-
kentamista. Pelkkä uusi tekno-
logia tai tieto sen saatavuudesta 
ei kuitenkaan silloin riitä. Jos 
linjat ovat toimimattomat, te-
hokkaan verkon nopeus herät-
tää liiallista ahdistusta. Jokaisel-
la vauvalla on ominaislaatunsa 
sen suhteen, kuinka paljon hän 
tarvitsee rohkaisua ja rauhoitte-
lua, myös myöhemmin elämän-
sä ihmissuhteissa. Ymmärrys 
omaa erityistä sisäistä rakennet-
ta kohtaan syntyy rauhallisessa 
yhteydessä ja vastavuoroisuu-
dessa. Omassa erityisyydessä 
ymmärretyksi tuleminen sisäis-
tyy kyvyksi ilmaista itseä toiselle 
ja ottaa vastaan toisen ilmaisuja 
itsestään.  

Jos varhaiset yhteydet ovat 
olleet puutteellisia, yhteyden 
ja kuuluvuuden säilyvyys ai-
kuisuuden suhteissa vaikeutuu. 
Kaikilla meillä on ollut mennei-
syydessä, on nykyisyydessä ja tu-
lee olemaan tulevaisuudessakin 
kokemuksia katkenneesta tai 
huonosti toimivasta yhteydes-
tä, jossa tarpeemme on tullut 
ohitetuksi tai emme ole tulleet 
kuulluksi. Oleellista on se, mitä 
tapahtuu yhteyden katkeamisen 
jälkeen. Yhteyden korjaantumi-
sen hetket ja kokemukset ovat 
syvällä tavalla meitä lohduttavia 
ja korjaavia.  

Emotionaalinen yhteys     
toiseen 
Perusta tunteiden säätelyyn 
syntyy varhaisissa sisällytetyksi 
tulemisen kokemuksissa, joissa 
vauva vähitellen sisäistää luot-
tamuksen siihen, että vaikeat ja 
sietämättömältä tuntuvat tun-
teet eivät vahingoita hoitavaa 
aikuista, vaan tämä kykenee 
vastaanottamaan nämä tunteet 

ja lisäksi rauhoittamaan vau-
van. Emotionaalinen yhteys 
merkitsee toisen kokemista 
luotettavana ja turvallisena. 
Turvallinen toinen merkit-
see suhdetta, joka kannattelee 
myös epävarmuuden, ahdis-
tuksen ja aggression tunnelmia 
ja tunteita. Turvallinen suhde 
auttaa kanavoimaan vihan tun-
teet energiaksi, jossa ei satute-
ta tai tuhota toista ja suhdetta. 
Kun tuhoavat yllykkeet tulevat 
kesytetyiksi, niitä voi kokea 
turvallisesti ja niistä voi puhua 
ilman liiallista pelkoa. Tur-
vallisuus mahdollistaa myös 
haavoittuvuuden kokemisen, 
jakamisen ja vastaanottamisen. 
Erilaiset omat ja toisen tunteet 
alkavat saada nimiä ja sanoja. 
Niitä voidaan tunnistaa ja kes-
tää itsessä ja toisessa.   

Keskusteluyhteys 
Hyvä keskusteluyhteys sisäl-
tää vastavuoroista kuuntelua, 
kertomista, myönteistä uteliai-
suutta, kyselemistä, vastaamis-
ta, yhdessä pohtimista, itselle 
vieraiden ajatusten sietämistä 
ja niistä kiinnostumista. Itsel-
le tärkeiden, arkojen, häpeää 
ja syyllisyyttä sisältävien aja-
tusten ja kokemusten kuten 
omien toiveiden, unelmien ja 
ehdotusten toiselle kertomi-
nen mahdollistuvat vasta kun 
niihin itsessään on kosketuk-
sissa ja toisen kanssa on tur-
vallinen tunnetason yhteys. 
Yhteyden kadotessa herää epä-
varmuus, pelko ja tarve suo-
jautua. Parisuhteen kriisissä, 
kun turvallinen yhteys toiseen 
on katkennut, ahdistusta he-
rättävistä asioista puhuminen 
rauhallisesti tuleekin vaikeaksi 
tai mahdottomaksi.  Kokemus 
kuulluksi tulemisesta ja itseen 
virittäytyneestä toisesta voi 
aikuisuudessa toteutua ystä-
vän kanssa, rakkaussuhteessa, 
tai psykoterapeutin kanssa. 
Uusien rakenteiden syntyessä 
voi tulla mahdolliseksi korjata 
myös aiemmin rikkoutuneita. 
Psykoterapia voi auttaa myös 
ylläpitämään yhteyksiä niin, 
etteivät ne pääse kokonaan tu-
houtumaan. 

Fyysinen yhteys 
Kokemuksemme fyysisestä 
yhteydestä voivat olla mo-
nenlaisia. Varhaiset implisiit-

tiseen muistiin tallentuneet 
hoivakokemukset voivat olla 
lämmön, hellyyden ja hyvän-
olon täyttämiä. Niiden puut-
tuessa läheisyys toisen kanssa 
ei tunnu luontevalta ja hyvältä. 
Fyysisten rajojen loukkaukset 
hämärryttävät omia rajoja ja 
voivat muuttaa kokemukset 
läheisyydestä pelottaviksi tai 
vastenmielisiksi. Tarvitsemme 
ja koemme monenlaista fyysis-
tä yhteyttä toistemme kanssa. 
Koskettamisen lisäksi fyysisyy-
teen perustuvat läsnäolo, katse, 
kuuntelu ja puhuminen. Toisen 
asemaan asettautuminen, myö-
täeläminen, perustuu peiliso-
luihin, joiden avulla voimme 
tunnistaa toisen kokemusmaa-
ilmaa. Seksuaalisuus on fyysi-
syyttä mutta kaikki fyysisyys ei 
ole seksuaalista. Aikuissuhteissa 
on tärkeää säilyttää ymmärrys 
toisen ihmisen fyysisen läsnä-
olon merkityksestä ilman sen 
automaattista erotisoitumista. 
Yksin elävälle fyysisen kontak-
tin ja hellyyden puute on kipeä 
asia. Myös parisuhteessa elävät 
voivat kokea syvää yksinäisyyt-
tä ja läheisyyden puutetta suh-
teessaan. 

Seksuaalinen yhteys  
Seksuaalisuudessa kietoutuvat 
yhteen sisäinen kosketus omiin 
ajatuksiin, tunteisiin ja tarpei-
siin, kyky nähdä toisen erilliset 
ajatukset, tunteet ja tarpeet, 
luottamuksellinen vastavuo-
roinen tunne- ja keskusteluyh-
teys kumppanin kanssa, yhteys 
omaan ruumiillisuuteen, sekä 
kyky nauttia seksuaalisuudesta 
yksin ja toisen kanssa. Yhteys 
ihmisten välillä voi tapahtua 
tai olla tapahtumatta monella 
eri tasolla- ja ne voidaan ko-
kea yhdistyneinä tai toisistaan 
erillisinä. Se, mitä seksuaali-
suudesta ajattelemme tai mitä 
siltä odotamme, määrittyy 
näiden yhteyden muotojen vä-
lisestä suhteesta kokemusmaa-
ilmassamme. Seksistä voidaan 
kaivata pelkästään fysiologista 
tyydytystä tai syvää emotionaa-
lisen yhteyden ja fyysisen nau-
tinnon yhdistymistä. Kokemus 
sielunkumppanuudesta voi si-
sältää voimakkaan sulautumi-
sen kokemuksen myös ilman 
fyysistä kontaktia. Ihminen voi 
käyttää seksuaalisuutta monen-
laisten tarpeiden tyydyttämi-
seen ja monenlaiset asiat voivat 

seksualisoitua. Seksi voi olla 
kanava fysiologiselle tarpeelle 
ja fyysiselle nautinnolle tai pe-
rimmäisille elossa olemisen ja 
pysymisen kysymyksille. Kun 
mielen sisäinen ristiriita seksu-
alisoituu, sitä pyritään ratkaise-
maan seksuaalisen toiminnan 
avulla. Kun emotionaalinen ja 
ruumiillinen yhteys ovat irti 
toisistaan, seksistä tulee fy-
siologinen tapahtuma ilman 
tunnekokemusta. Hellyyden 
ja kosketuksen yhdistyminen 
ja säilyminen osana parisuh-
teen arkea ylläpitää parin välis-
tä seksuaalista virittyneisyyttä 
ja turvaa sen tyydyttävyyttä 
riippumatta siitä, minkälaisia 
muotoja seksi heidän välillään 
sisältää.  

Koronapandemia koettelee 
maailmanlaajuisesti kaikkia yh-
teyksiä. Suomen julistaminen 
poikkeustilaan sulki maan rajat 
sekä koulujen, kulttuurilaitos-
ten ja psykoterapiavastaanotto-
jen konkreettiset ovet. Vaikka 
annetut määräykset estävät mo-
nenlaisten yhteyksien toteutu-
mista, niiden päämääränä on 
elämän suojeleminen, ei yhte-
yksien tuhoaminen. Meidän 
kaikkien yhteinen tehtävä on 
nyt huolehtia siitä, että mielen-
sisäiset yhteydet säilyvät ja löy-
dämme turvaa ja lohtua toinen 
toisistamme – vaikka etäyhtey-
dellä. Pidetään huolta itses-
tämme ja toisistamme. Kuun-
nellaan musiikkia. Katsellaan 
elokuvia. Huolehditaan koto-
na olevista lapsista. Pelataan 
ja leikitään yhdessä.  Ollaan 
kiitollisia nykytekniikasta, jolla 
saamme kuva- ja ääniyhteyden 
kauempana asuviin sukulaisiin, 
ystäviin ja psykoterapeuttiin. 
Annetaan lisääntyneen vapau-
tuvan ajan rakentaa hyvää yh-
teyttä itseemme ja puolisoom-
me ja läheisiimme. Pysytään 
linjoilla!    

 
Kirjoitus on julkaistu alun pe-
rin SuhteelliSeksi-blogissa 
22.3.2020 ja kirjassa Aava-
luoma: Elämä Suhteelliseksi. 
Kirjoituksia psykoseksuaalisuu-
desta. Suhteessa Oy 2020.
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Muistisairaan läheisen kirja 

Merkittävä tekijä omaishoitajana uupumi-
selle on jatkuva toisen tarpeita varten ole-
minen ja oman ajan väheneminen. Muisti-
sairaus hämärtää ja rikkoo ihmisten välisiä 
psyykkisiä rajoja sairauden etenemisen ja 
lisääntyvän avun tarpeen myötä. Tämä 
pieni kirja on kirjoitettu omaishoitajan 
tueksi säilyttämään sisäinen yhteys omiin 
ajatuksiin, arvoihin, tunteisiin ja tarpeisiin 
– riippumatta konkreettisesta elämänti-
lanteesta ja mahdollisuuksista toteuttaa 
niitä. Kirjan teemat ovat nousseet valta-
kunnallisissa omaishoitajien internaatti-
ryhmissä Helsingin Alzheimer-yhdistyk-
sen toteuttamassa Ray:n rahoittamassa 
HOPEA-projektissa vuosina 2005–2007.  
Kirja sisältää paljon pohdintatehtäviä. 
Kirjan kuvituksena olevat kuvat ovat syn-
tyneet osana ryhmien työskentelyä. Kir-
jan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 
2008. Toisen painoksen myötä kirja siir-
tyi Suhteessa Oy:n kustantamaksi vuonna 
2017.

ISBN 978-952-68832-0-5
Kansikuva Jaakko Leikas
Hinta 12€ sis. Alv ja toimituskulut. Ti-
lattaessa 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 
elämäntarinaansa ja hänelle elämässään 
tärkeitä asioita. Kun ihmisen kyky ilmaista 
omaa tahtoaan syystä tai toisesta heikke-
nee, on olemassa suuri riski, että hänel-
le tärkeät asiat jäävät kuulematta. Tähän 
työkirjaan voi tallentaa omaa elämäntari-
naansa sekä asioita, joita toivoo jokapäi-
väisessä hoivassa huomioitavan. Kirja toi-
mii keskustelun virittäjänä perheessä sekä 
muisteluryhmissä. Kotihoidossa sitä voi-
daan käyttää työvälineenä ja samalla hel-
pottaa tulevaisuutta kodin ulkopuolisessa 
hoidossa. Kirja on syntynyt kokemuksista 
12 vuoden aikana toteutetuissa Helsingin 
Alzheimer-yhdistyksen Ray:n rahoittamis-
sa projekteissa. Kirjan ensimmäinen pai-
nos ilmestyi 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. Tilat-
taessa useita kappaleita on hinta 20€/kpl

Aavaluoma (2015, 2016) 

Muistisairaan psykoterapeutti-
nen hoito ja hoiva

Muistisairaus on yhä useamman perheen 
todellisuutta. Ikääntyvien perheiden lisäksi 
muistisairaudet koskettavat myös työikäi-
siä. Etenevä, parantumaton, kuolemaan 
johtava sairaus vaikuttaa monella tavalla 
sairastuneen ja hänen läheistensä elämään. 
Muistisairaiden ihmisten hoito on erityis-
tä osaamista vaativaa hoitotyötä. Psykote-
rapia tarjoaa näkökulman muistisairauk-
sien ymmärtämiseen ja hoitoon ihmisen 
vuorovaikutussuhteiden ja sisäisen koke-
musmaailman kautta. Jokaisen hoitavan 
ammattihenkilön on mahdollista oppia psy-
koterapeuttista ajattelua. Perushoitotyössä 
psykoterapeuttinen ymmärrys ja ajattelu 
auttavat henkilökuntaa rakentamaan rakas-
tavia ja arvostavia hoitosuhteita muistisai-
raisiin ihmisiin heidän kuolemaansa saakka. 

Muistisairauksien kokonaisvaltainen hyvä 
hoito rakentuu psykoterapeuttisen ajattelun 
ja somaattisen hoidon yhdistyessä sairauden 
eri vaiheissa psykoterapiasta psykoterapeut-
tiseen hoivaan. Kirja avaa etenevän muisti-
sairauden ymmärrystä psykoterapeuteille ja 
psykoterapeuttisen ajattelun perusteita so-
maattisen hoidon ammattilaisille. Kirja so-
veltuu oppikirjaksi lääketieteen, hoitotyön, 
psykologian, psykoterapian sekä sosiaali-
työn koulutus- ja opetusohjelmissa. Kirja 
on avuksi muistisairauteen sairastuneelle, 

Kirjallisuutta elämästä ja ihmissuhteista
Suhteessa Oy:n kirjaperhe kasvaa
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hänen puolisolleen ja heidän läheisilleen. 
Kirja perustuu Sanna Aavaluoman työ-

kokemukseen muistisairaiden ja heidän lä-
heistensä kanssa vuodesta 2000. 

ISBN 978-952-68461-0-1
Kannet: Päivi Hintsanen
Hinta 30€ sis. Alv ja toimituskulut

Aavaluoma (2016) 

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

Rakkaan kuolema on elämänkohta, joka pa-
kottaa yksin jäävän rakentamaan uudelleen 
minuutensa ja identiteettinsä ilman toista ja 
parisuhdetta, joka tiedostamattomalla ja sa-
nattomalla sopimuksella kannatteli puolisoi-
den toisiinsa sijoittamia odotuksia ja toisil-
leen antamiaan psyykkisiä tehtäviä. Kuolema 
erottaa puolisot, mitta se antaa myös mah-
dollisuuden uuteen eriytymiseen ja yksilöi-
tymiseen. Onnistuneen suruprosessin myötä 
kuolleesta muodostuu sisäinen muisto-ob-
jekti, todellinen kuva ihmisestä, jota sekä ra-
kasti että vihasi. Muisto-objekti lohduttaa ja 
auttaa rakentamaan omaa elämää uudelleen. 

Kun parisuhteen taakkana on toisen sai-
rastuessa ja kuollessa liikaa työstämättömiä 
asioita, kokemuksia ja ristiriitoja, surutyö py-
sähtyy tai estyy. Kuolleesta puolisosta ei voi 
irrottautua, sillä se merkitsisi myös luopumis-
ta osasta itseä ja siten omaa sisäistä kuolemaa. 
Komplisoidussa surussa kuollut puoliso koe-
taan yksipuolisesti täydellisenä tai vihattavana 
ja samalla nämä tunteet herättävät toivotto-
muutta, syyllisyyttä ja häpeää. 

Kirja rakentaa paripsykoanalyyttista su-
ruteoriaa tarkastellen puolisoiden yhteistä 

suruprosessia parantumattoman sairauden 
edetessä sekä parisuhteen laadun ja puoli-
soiden psyykkisen yksilöitymisen vaikutusta 
lesken toipumisprosessiin puolison kuole-
man jälkeen. Komplisoidun surun riskit ovat 
tunnistettavissa puolisoiden välisessä dyna-
miikassa jo sairauden varhaisessa vaiheessa. 
Kyselytutkimus, johon osallistui 25 muisti-
sairaan puolison leskeä antaa arvokasta tie-
toa parisuhteen tukemisen merkityksestä ja 
mahdollisuuksista sairauden aikana, saatto-
hoidon kehittämisen tarpeesta sekä lesken 
tukemisesta puolison kuoleman jälkeen. 
Kirja soveltuu oppikirjaksi lääketieteen, 
hoitotyön, psykologian, psykoterapian sekä 
sosiaalityön koulutus- ja opetusohjelmissa. 
Kirja auttaa pareja valmistautumaan paran-
tumattoman sairauden tunneprosesseihin, 
yhteisestä elämästä luopumiseen ja leskiä 
puolison kuoleman jälkeen.  

ISBN 978-952-93-7713-8
Kansikuva Sanna Aavaluoma, Gerhard 
Stelzhammerin veistoksesta
Kannet Kiige Reklaamiburo
Hinta 25€ sis. Alv ja toimituskulut

Aavaluoma (2019) 

Kirjoituksia Suhteessa Olosta 

Ihmisen elinikäinen psyykkinen kasvu ja ke-
hitys tapahtuu suhteessa toiseen ihmiseen, 
Toinen ihminen on ihmisen olemassaolon 
ehto. Läheisissä ihmissuhteissa tulemme 
rakastetuksi, lohdutetuksi, nähdyksi, kuul-
luksi ja ymmärretyksi, mutta myös satute-
tuksi, loukatuksi ja hylätyksi. Vaikka emme 
voi muuttaa menneisyyttämme, voimme 
ymmärtää paremmin sen moniulotteisia ta-
pahtumia ja antaa niille uusia merkityksiä. 
Oman elämäntarinan rakentuminen mieles-
sä eheäksi  kokonaisuudeksi  on meille jo-
kaiselle elinikäinen ja haastava tehtävä. Sen 

toteutuminen merkitsee eletyn elämän hy-
väksymistä omaksi elämäksi, joka on sisältä-
nyt iloa, onnea, rakkautta ja kiitollisuutta, 
mutta myös epäonnistumisia, surua, häpeää 
ja katumusta. Se edellyttää kaiken sävyisten 
tunnelmien itsessään tunnistamista ja hy-
väksymistä sekä myötätuntoa itseä ja muita 
kohtaan. Oman elämän ymmärtäminen ja 
hyväksyminen mahdollistuu, kun lempeys 
ja kipu saavat kokemusmaailmassa olla rin-
nakkain – kummankaan peittämättä toisiaan 
kokonaan. Silloin elämään syntyy mustan ja 
valkean lisäksi värien kirjo sävyineen. 

Suhteessa-blogin kirjoituksissa arkiset va-
lokuvat yhdistyvät objektisuhdeteoreettisiin 
ajatuksiin läheisissä ihmissuhteissa elämisen 
iloista, suruista ja haasteista. Kirjan sisältämät 
68 itsenäistä tarinaa jaettu neljään teemako-
konaisuuteen: Olo Suhteessa, Tunne Suh-
teessa, Pari Suhteessa ja Vuosi Suhteessa. 

ISBN: 978-952-68832-2-9
Kansikuva Sanna Aavaluoma
Kannet Emmi Harju
Hinta 25€ sis. Alv ja toimituskulut

Aavaluoma (2020) 

Elämä SuhteelliSeksi. Kirjoi-
tuksia psykoseksuaalisuudesta

Seksuaalisuus on erottamaton osa ihmisyy-
den syvintä olemusta. Seksuaalisuudessa ja 
sen ongelmissa yhdistyvät ruumiillisuus, 
psyykkinen kasvu ja kehitys, sisäistettyjen 
suhteiden maailma, elämänaikaiset koke-
mukset ihmissuhteista sekä tiedostamaton 
mielikuva- ja merkitysmaailma. Yksilön 
seksuaalinen hyvinvointi edellyttää itseko-
kemusta, joka on riittävässä sopusoinnussa 
oman sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin 
kanssa. Parisuhteessa seksuaalisen hyvin-
voinnin saavuttaminen edellyttää puolisoi-
den yksilöllisten seksuaalisten maailmojen 
riittävää jakamista, vuorovaikutukseen laa-



jentumista ja yhteen liittymistä – parin ke-
hitystä SuhteelliSeksi. Parin psykoseksuaa-
literapiassa yhdistyvät psykoanalyyttinen 
ymmärrys parisuhteesta ja sen hoidosta, 
tieto seksuaalisiin ongelmiin liittyvistä ruu-
miillisista tekijöistä ja niiden lääketieteelli-
sestä hoidosta, puolisoiden seksuaalihistori-
an ja seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten 
tutkiminen sekä parin ohjaaminen erilaisten 
harjoitusten ja tehtävien kautta luomaan 
uudenlaista suhdetta itseensä, toisiinsa ja 
seksuaalisuuteensa.

Kirja sisältää 54 kirjoitusta teemakoko-
naisuuksissa Psykoseksuaalisuus, Suhteen 
seksuaalisuus, Seksuaaliset ongelmat ja Psy-
koseksuaaliterapia sekä aiemmin julkaise-
mattoman artikkelin Rakkautta ja riemua.     

ISBN 978-952-68832-3-6
Kansikuva Sanna Aavaluoma
Kannet Emmi Harju
Hinta 30 €

Tulossa 2021: 

Aavaluoma

PariTila Parisuhteen psyko-
analyyttinen ymmärtäminen ja 
hoito

Kirja rakkaudesta, parisuhteen tiedosta-
mattomasta dynamiikasta sekä parisuhde-
ongelmien psykoanalyyttisesta hoidosta. 
Kirjassa kuvataan paripsykoterapiaprosessin 
eteneminen terapian alkuarvioinnista hoi-
don päättymiseen. Kirja sisältää runsaan 
hakemiston tavallisimmista parisuhteen 
ongelmista ja näkökulmia niiden ymmärtä-
miseksi. Kirjassa on myös osio parisuhteen 
seksuaalisten ongelmien hoidosta psyko-
seksuaaliterapiassa. 

Kannet Päivi Hintsanen
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Kiitos! 
Kiitämme lämpimästi vuoden 2021 seminaarin peruutuspäätöksen 
jälkeen saamistamme kannustavista viesteistä. Viestiimme vastanneet 
ovat myös jo tässä vaiheessa vahvistaneet osallistumisensa seminaariin 
ensi vuonna. Olemme onnellisia siitä, että Suhteessa Elävät Kuvat  -yh-
teisö on syntynyt! Tässä muutama poiminta kommenteista: 

• Viisas päätös, viisaita sanoja 

• Todella kurjaa, mutta odotan innolla näkeväni teidät, leffat ja alus-
tukset keskusteluineen ensi vuonna! 

• Näin se nyt menee, toivottavasti ensi vuonna onnistuu! 

• Onpa surullista! Odotimme jo niin tätä tilaisuutta! 

• Todella harmi, mutta oikea päätös. Nähdään vuoden kuluttua. 

• Harmillista, mutta turvallisin vaihtoehto. Uusi yritys vuoden päästä.

Suhteessa Elävät Kuvat -tapahtuman housebandi Kevyesti keskellä päivää on vastannut 
tapahtumien iltamien musiikillisesta tunnelmasta. Bändi on mukana myös seuraavassa 
seminaarissa. Nyt voit vaikuttaa ohjelmistoon! Lähetä meille sähköpostitse seuraavaan 
seminaariteemaan liittyvä toivebiisi, jonka haluaisit iltamissa kuulla. Orkesteri lupaa 
pohtia ehdotettujen biisien soveltuvuutta ja sovitettavuutta bändille sopivaksi. Iltama-
ohjelmistoon päätyneiden biisien ehdottajille luvassa yllätyspalkinto! 

Ehdotukset sähköpostitse elavatkuvat(a)suhteessa.fi 

Osallistu iltaohjelmiston 
suunnitteluun
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PARIPSYKOTERAPIAKOULUTUKSET 

PariTila® Psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille II
28.-30.1.2022 Sanna Aavaluoma: Tutustuminen ja orientaatio koulutukseen,  
  Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen 
  Seksuaalisuudesta puhuminen  

18.-19.2.2022 Sanna Aavaluoma: Parisuhteen ja seksuaalisuuden psykodynamiikkaa 

18.-19.3.2022 Teemu Kärnä: Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus elämässä ja psykoterapiassa 
  Jussi Nissinen: Sateenkaari psykoterapiassa 

22.-23.4.2022 Sanna Aavaluoma: Seksuaalisuus elämänkaaressa 

13.-14.5.2022 Leena Väisälä: Naisen seksuaalihäiriöt ja niiden hoito 
  Riitta Rönkä: Miehen seksuaalihäiriöt ja niiden hoito 
  Anu Parantainen Seksuaaliongelmien fysioterapeuttinen hoito 

10.-11.6.2022 Sanna Aavaluoma: Psykoseksuaaliterapiaprosessi I 

12.-13.8.2022 Sanna Aavaluoma: Psykoseksuaaliterapiaprosessi II 

02.-03.09.2022 Suhteessa Elävät Kuvat 2022  

21.-22.10.2022 Sanna Aavaluoma: Seksuaalietiikka 

18.-19.11.2022 Hannu Säävälä: Tuhoava seksuaalisuus / Seksuaalisuus ja väkivalta 
  Sanna Aavaluoma: Seksuaaliset traumat ja parisuhde 

16.-17.12.2022 Sanna Aavaluoma: Päätösseminaari  

Lataa koulutusesite ja hakukaavake:
https://bit.ly/2WFktBe

PariTila® Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja hoito VII
Suhteessa Oy:n ja Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston yhteistyössä toteuttama täydennyskoulutus psykoterapeuteille 
Seinäjoella. Koulutus antaa perhepsykoterapeuteille Kela-pätevyyden paripsykoterapiaan Osa seminaareista toteute-
taan etäkoulutuksena Zoom-sovelluksessa (Z). 

Ilmoittautuminen: https://epky.fi/kurssi/1644/paritila-parisuhteen-psykoanalyyttinen-ymmartaminen-ja-hoito-30-op/ 

2.-3.2.2022 Psykoanalyyttisen paripsykoterapian perusteet 
  Parisuhde varhaisen kehityksen peilinä 

23.-24.3.2022 Miksi parisuhde kriisiytyy? 
  Parisuhde perheen eri kehitysvaiheissa 
  Parisuhdedynamiikka 
  Kehitykselliset ja traumaattiset kriisit 

27.-28.4.2022 Seksuaalisuus suhteen voimavarana: seksuaalisuuden monimuotoisuus,  seksuaalisuuden psyko 
  dynamiikkaa, seksuaalisuuden puheeksi otto, seksuaalisuus elämänkaaressa 

8.-9.6.2022 (Z)  Parin psykoanalyyttinen hoito  
  PariTila suhteessa ja terapiassa, paripsykoterapian puitteet ja rakenne,  paripsykoterapiaprosessi, 
  transferenssi ja vastatransferenssi  

17.-18.8.2022 (Z) Seksuaalisuus suhteen haasteena, seksuaaliset häiriöt, seksuaalinen kaltoinkohtelu, 
  psykoseksuaaliterapian perusteita 

Suhteessa Oy kouluttaa

https://bit.ly/2WFktBe
https://epky.fi/kurssi/1644/paritila-parisuhteen-psykoanalyyttinen-ymmartaminen-ja-hoito-30-op/ 


12.-13.10.2022 Parisuhteen erityiskysymykset I 
  Lapsettomuus valintana ja kipuna 
  Parista vanhemmiksi 
  Ero ratkaisuna ja pakona, Vanhemmuus eron jälkeen 
  Parisuhde uusperheessä 

9.-10.11.2022 (Z) Parisuhteen erityiskysymykset II 
  Ulkopuoliset suhteet, parisuhdeväkivalta, riippu  
  vuusongelmat 
  Puolison vakava sairaus ja kuolema, leskeys 

7.-8.12.2022 Avoimet kysymykset – työnohjauksellista työskentelyä

PariTila® Parisuhteen psykoanalyyttinen 
ymmärtäminen ja hoito VIII psykoterapeuteille

Zoom etäkoulutuksena toteutettava koulutusryhmä käynnistyy syyskuussa 
2022. Kahdeksan kaksipäiväistä seminaaria + Suhteessa Elävät Kuvat .

Koulutusesite ja hakulomake: 
https://www.suhteessa.fi/_files/200000629-dde2ddde2f/PariTila%202022-
2023.pdf?ph=d3e7105f91 

PariTila® Parisuhdedynamiikan perusteet seksologian ammattilaisille 4.-5.3.2022  
Kaksipäiväinen seminaari parisuhteen tiedostamattomasta dynamiikasta seksuaaliterapeuteille. 

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

Zoom-etäkoulutus. Koulutuksen hinta 300 € + alv. 

Lataa koulutusesite: 
https://www.suhteessa.fi/_files/200000631-0f49e0f4a0/Parisuhdedynamiikkaa%20seksologian%20ammattilaisille.pdf 

PariTila® Seksuaalisuus (pari)psykoterapiassa 7-8.10.2022 
Kaksipäiväinen seminaari psykoterapeuteille seksuaalisuuden ja sen haasteiden huomioimisesta osana psykoterapiaprosessia.

• Sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuus 
• Seksuaalisuuden psykodynamiikkaa 
• Seksuaalisuus parisuhteessa  
• Seksuaaliset ongelmat 
• Seksuaalisuudesta puhuminen psykoterapiassa 

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

Lataa koulutusesite: 
https://www.suhteessa.fi/_files/200000632-dbec6dbec8/Seksuaalisuus%20(pari)psykoterapiassa-0.pdf?ph=d3e7105f91
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MUISTIALAN KOULUTUKSET 
Ilmoittautumiset sähköpostitse muisti(at)suhteessa.fi

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

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

Zoom-etäkoulutus. Koulutuksen hinta 300 euroa + alv

Lataa koulutusesite:  
https://www.suhteessa.fi/_files/200000602-9ce159ce17/Parisuhde,%20muistisairaus,%20seksuaalisuus-0.pdf

Uudistettu ohjelma!
MuisTila® Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva IV

Ma 9.5.2022 Elämäntarinan tunteminen hyvän hoidon perustana 

Ke 1.6.2022 Perhesuhteiden merkitys hyvinvoinnille   

Ke 24.8.2022 Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva I: 
  Psykoterapeuttisen hoidon elementit 

Ke 21.9.2022 Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva II: 
  Rakkaan kanssa kuutamolla – Parisuhde muistisairauden kajossa 

Ke 5.10.2022  Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva III: 
  Tähdenlentoja: Perhetyö diagnoosista saattohoitoon 

Ke 16.11.2022 Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva IV: 
  Ryhmät sairastuneille, puolisoille, aikuisille lapsille ja pariskunnille 

Ke 14.12.2022 Kuoleman kohtaaminen, Muistisairaan saattohoito 
  Hoitajan jaksaminen ja hyvinvointi 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Hämeen kesäyliopiston kanssa. Ilmoittautumiset ja hintatiedot:  
https://hameenkesayliopisto.fi  

Lataa koulutusesite: 
https://www.suhteessa.fi/_files/200000723-daf40daf42/MuisTila%202022.pdf

VAKAVASTI SAIRASTUNEEN PSYKOTERAPEUTTINEN TUKI 
Koulutukset sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tilauskoulutuksena sairaanhoitopiireille tai järjestöille. Kou-
luttajina Sanna Aavaluoma ja Florence Schmitt.

Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki 6 päivää 

• Kokonaisvaltainen ihminen, psykoterapeuttisen hoidon elementit 
• Lapsi ja vanhemman vakava sairaus 
• Ikääntymisen fyysiset ja psyykkiset haasteet 
• Muistisairas potilaana 
• Parisuhde, vakava sairaus ja kuolema 
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https://www.suhteessa.fi/_files/200000602-9ce159ce17/Parisuhde,%20muistisairaus,%20seksuaalisuus-0.pdf
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KAIKILLE AVOIMET SEMINAARIT, TAPAHTUMAT JA KURSSIT 

Maksuttomat Zoom-webinaarit 2021–2022 
Keskiviikko-iltaisissa webinaareissa esitellään koulutuskokonaisuuksia ja paneudutaan johonkin koulutuksen erityisteemaan. 

90 minuutin kestoisissa vuorovaikutteisissa webinaareissa on aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle. Webinaarin aika on 
kaikissa illoissa klo 17.30 - 19.00. Ilmoittaudu sähköpostilla osoitteeseen: kurssit(a)suhteessa.fi Webinaarilinkki lähetetään 
sähköpostiisi.  

 
ke 15.09.2021   PariTila Psykoseksuaaliterapia  
ke 27.10.2021   PariTila Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja hoito 
ke 24.11.2021   Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki 
ke 08.12.2021   Suhteessa verkkokurssit  
ke 06.04.2022   MuisTila Muistisairaan Psykoterapeuttinen hoito ja hoiva  
ke 04.05.2022   PariTila Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja hoito 
ke 01.06.2022   Suhteessa Verkkokurssit 

Suhteessa Elävät Kuvat
Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Helsingissä toteutuva kaksipäiväinen elokuvaseminaari pari- ja perhesuhteiden dy-

namiikasta. Kaksi intensiivistä päivää sisältää elokuvia, luentoja, keskusteluja ja paneelikeskustelun sekä iltamat, joissa ilta 
vietetään yhdessäolon, buffetillallisen ja elävän musiikin kera.  Joka vuosi on luvassa uusi mielenkiintoinen teema. Vuoden 
2022 seminaariohjelma on kokonaisuudessaan tässä lehdessä. Ennakkomainos vuoden 2023 seminaarista on tämän lehden 
takakannessa. Ilmoittautuminen sähköpostitse elavatkuvat(a)suhteessa.fi 

 
2.-3.9.2022 Haluttu, hävetty, haavoittuva seksuaalisuus 
1.-2.9.2023 Yhteys itseen-toiseen-suhteeseen 

• Sisarussuhteiden merkitys 
• Kuoleman kohtaaminen ja saattohoito 
• Surutyö, surussa tukeminen 
• Komplisoidun surun riskien tunnistaminen 

• Hoitajan jaksaminen ja hyvinvointi 

Peruskoulutus XI suunnitteilla kevääksi 2022 Poriin.  
Peruskoulutus XII syksyllä 2022 Turussa VSSHP:n työntekijöille. 

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

Syventävä koulutus III keväällä 2022 Turussa VSSHP:n työntekijöille.



VERKKOKURSSIT
Verkkokurssimme on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa itsenäisesti oppia ja pohtia elämässään ajankohtaisia kysymyksiä.
Verkkokurssi ei edellytä matkustamista tai osallistumista ryhmään. Sen voi suorittaa itselle sopivan aikataulun mukaan. 
Verkkokurssit sisältävät aiheeseen liittyvää luettavaa, kuunneltavia äänitiedostoja sekä pohdintatehtäviä koko kurssin ajak-
si. Koko kurssimateriaali on käytettävissä kolme kuukautta kirjautumispäivästä alkaen. Verkkokurssivalikoimamme täy-
dentyy.  

PariTila® Parisuhde ja vakava sairaus -verkkokurssi

Kurssi on tarkoitettu pareille, joiden elämään on tullut 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.  

Kurssin sisältö: 
• Kurssin aloitus 
• Meidän parisuhde 
• Parisuhde ja sairaus 
• Voimaa tunteista 
• Parisuhde, sairaus ja seksuaalisuus 
• Arjen voimavarat 
• Luopumisen ja kuoleman ajatteleminen 
• Surun puutarhassa 
• Tulevaisuus  

 
https://www.campwire.com/buy_flexible/f999bce5-b87e-44a1-a318-a2bbcdf1669c 

MuisTila® Elämä muistisairauden kanssa

Kurssi on tarkoitettu kaikille muistisairauden koskettamille. Kurssi helpottaa elämää muistisairauden kanssa, olipa ky-
seessä sairastunut, hänen puolisonsa, lapsensa tai ystävänsä. Kurssi on avuksi myös muistialan ammattilaisille perheiden 
matkakumppanina muistisairauden maailmassa. Koko kurssimateriaali on käytettävissä kirjautumispäivästä alkaen kolmen 
kuukauden ajan.  

Kurssin sisältö: 
• Kurssin aloitus 
• Elämä muistisairauden kanssa 
• Muistisairaus ja perhesuhteet 
• Muistisairaus ja parisuhde 
• Muistisairaus ja ystävyyssuhteet 
• Hyvä arki 
• Luopumisen ja kuoleman ajatteleminen 
• Surun puutarhassa 
• Tulevaisuus 

 
https://www.campwire.com/buy_flexible/e8875263-4d7f-4bae-a64d-0604b3edaa26

TULOSSA: PariTila® Elämä SuhteelliSeksi -verkkokurssi
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Koulutuskalenteri 2021–2022 
KUUKAUSI

2021

Syyskuu 

Lokakuu  

 

Marraskuu 

 

Joulukuu 

2022 

Tammikuu 

 

Helmikuu 

Maaliskuu 

Huhtikuu 

Toukokuu 

Kesäkuu 

Elokuu

Syyskuu 

 

Lokakuu 

Aina avoin 

Aina avoin 

KOULUTUS

Maksuton webinaari:  PariTila® Psykoseksuaaliterapia 

MuisTila® Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva, 
Etelä-Karjalan kesäyliopisto www.kesyli.net 

Maksuton webinaari: PariTila® Parisuhteen psykoanalyyttinen 
ymmärtäminen ja hoito 

MuisTila® Parisuhde, muistisairaus, seksuaalisuus,    
Zoom-etäkoulutus 

Maksuton webinaari: Vakavasti sairastuneen psykoterapeut-
tinen tuki 

Maksuton webinaari: Suhteessa verkkokurssit 

Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki XI 
Suunnitteilla Poriin 

Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki – syventävä 
koulutus III 

PariTila® Psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus II, 
Zoom-etäkoulutus 

PariTila® Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja 
hoito VII, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Seinäjoki 
Osa päivistä lähiopetuksessa, osa Zoom-etäkoulutuksena 

PariTila® Parisuhdedynamiikan perusteet  

Maksuton webinaari: Muistisairaan Psykoterapeuttinen hoito 
ja hoiva 

Maksuton webinaari: PariTila® Parisuhteen psykoanalyyttinen 
ymmärtäminen ja hoito 

MuisTila® Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva IV 

Maksuton webinaari: Suhteessa verkkokurssit 

Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki – peruskoulutus XII

Suhteessa Elävät Kuvat 

PariTila® Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja 
hoito VIII, Zoom-etäkoulutusryhmä 

PariTila® Seksuaalisuus psykoterapiassa 

Elämä muistisairauden kanssa 

PariTila® Parisuhde ja vakava sairaus 

KESTO/AIKA

15.9.2021 
17.30 –19.00 

19.10.2021 

27.10.2021 
17.30 –19.00 

3 - 4.11.2021 

24.11.2021 
17.30 –19.00 

8.12.2021 
17.30 –19.00 

 6 päivää

Kevätkausi 
5 päivää 

1 vuosi 
11 x 2 päivää 

8 x 2 päivää 

4.–5.3.2022

6.4.2022 
17.30 –19.00 

4.5.2022 
17.30 –19.00 

7 päivää 

1.6.2022 
17.30 –19.00

6 päivää

2.–3.9.2022 

9 x 2 päivää 

7-8.10.2022 

verkkokurssi 

Verkkokurssi 

KENELLE

Avoin kaikille     
kiinnostuneille 

Vanhustyötä         
tekeville 

Avoin kaikille      
kiinnostuneille 

Sosiaali- ja           
terveydenhuollon 
ammattilaisille 

Avoin kaikille     
kiinnostuneille 

Avoin kaikille     
kiinnostuneille 

 Sosiaali- ja            
terveydenhuollon 
ammattilaisille

VSSHP peruskurssin 
käyneille 

Psykoterapeuteille 

Psykoterapeuteille 
ja työssään pareja 
kohtaaville sote- 
ammattilaisille 

Seksologian       
ammattilaisille 

Muistialan          
ammattilaisille

VSSHP työntekijöille 

Psykoterapeuteille 

Psykoterapeuteille 

Muistisairauden 
koskettamille 
Pariskunnille ja  
ammattilaisille 

Suhteessa Elävät Kuvat | Erikoisnumero 202122
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7.–8.9.2018 
Parisuhde suomalaisessa elokuvassa
Kino Andorra 

Elokuvat: 
• Laulu tulipunaisesta kukasta 
• Irmeli, seitsentoista vuotias 
• Hedelmätön puu 
• Naiset, jotka minulle annoit 
• Vihaan sinua, rakas 

Luennoitsijat:
• Sanna Aavaluoma 
• Sauli Airikka 
• Anne Anttonen 
• Jaana Lähteensuo 

Panelistit:
• Juha Siltala 
• Pirjo Tuhkasaari 

4.–5.9.2020
Tapahtuma peruuntui koronapandemian vuoksi. 
 

 

2.–3.9.2022
Haluttu, hävetty, haavoittuva 
seksuaalisuus
Elokuvat:

• Three Generations 
• Call me by your name 
• Manolete 
• Ei kiitos 

Luennoitsijat: 
• Sanna Aavaluoma 
• Anne Anttonen 
• Sauli Airikka 
• Riitta Lindqvist 

Panelistit:
• Elina Tanskanen 
• Antti Ervasti  

Suhteessa Elävät Kuvat historia

6.–7.9.2019  
Suojaavat ja satuttavat salaisuudet
Kino K-13 
Elokuvat

• Perhe August,                 
Osage County 

• 45 vuotta 
• Salaisuuksien illallinen 
• The Dinner  

Luennoitsijat
• Sanna Aavaluoma 
• Sauli Airikka 
• Anne Anttonen 
• Jaana Lähteensuo 

Panelistit
• Jussi Kotkavirta 
• Sirkku Suonpää 

 
 

3.–4.9.2021

Tapahtuma peruuntui koronapandemian vuoksi 
 
 

1.–2.9.2023

Yhteys itseen-toiseen-suhteeseen 

SUHTEESSA ELÄVÄT KUVAT
Digilehti 2021                  |                  4. vuosikerta                  |                 24 sivua               |                  Suhteessa Oy 

2. Erikoisnumero

Jo toinen 
KORONAPERUUTUS

Uutta Suomessa: PSYKOSEKSUAALITERAPIA!

Elokuva-ala
korona-
pandemian
keskellä

Maksuttomia
Suhteessa-
webinaareja!

TULOSSA!
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SUHTEESSA ELÄVÄT KUVAT 2022 & 2023

Haluttu, hävetty, haavoittuva

SEKSUAALISUUS
Kolmannessa Suhteessa Elävät Kuvat seminaarissa seksuaalisuutta lähestytään biologise-
na, kehityksellisenä ja suhteissa toteutuvana elämän voimavarana ja haasteena. Tarkaste-
lemme seksuaalisen intohimon, rakkauden ja vihan tasapainoa sekä seksuaalisuuden tuo-
maa mielihyvää, nautintoa ja kärsimystä parisuhteessa. Seminaarissa avataan myös ikkuna 
seksuaaliterapian ja psykoseksuaaliterapian mahdollisuuksiin seksuaalisten ongelmien 
hoidossa. Elokuvat ovat yhdysvaltalaista, italialais-ranskalaista, espanjalais-brittiläistä ja 
suomalaista tuotantoa.   
 
 

 

Neljännessä Suhteessa Elävät Kuvat seminaarissa tutkitaan yhteyden merkitystä ihmisen 
mielen sisäiselle elävyydelle ja ihmissuhteiden muodostumiselle. Lapsen mielikuvat van-
hempien välisestä yhteydestä vaikuttavat hänen myöhemmän elämänsä rakkaussuhteisiin. 
Yhteys omiin tunteisiin mahdollistaa tunnesuhteen toiseen ihmiseen. Häpeä ja syyllisyys 
voivat estää rehellisen yhteyden perheessä, kun elämä ei suju sille asetettujen ihanteiden 
mukaisesti. Koettu rakkaus elää mielessä muistoina rakkaan kuoleman jälkeenkin. Eloku-
vat tulevat Espanjasta, Unkarista, Suomesta ja Ruotsista.  
 
 
Voit varata paikkasi jo molempiin seminaareihin. Seminaaripaikat täytetään ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Sitova ilmoittautuminen ja lisätiedot sähköpostitse elavatkuvat(a)suh-
teessa.fi.  Tykkää myös Facebook -sivusta Suhteessa Elävät Kuvat 

2.–3.9.2022

YHTEYS 
itseen – toiseen – suhteeseen

1.–2.9.2023


