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PÄÄKIRJOITUS

Ihmisyyden ja 
intiimiyden ytimessä

isäinen ja ulkoinen turvallisuuden kokemuksemme on ollut koetuksella 
viime vuosien aikana. Koronapandemia on palauttanut realiteetteihin val-
linneesta luonnon hallitsemisen harhasta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on 
haastanut luottamustamme ihmisen sivistykseen ja kykyyn kunnioittaa toi-
sen koskemattomuutta. Terveysturvallisuussyistä seminaarimme on kahtena 
syksynä jouduttu peruuttamaan. Olemme halunneet pitää yhteyttä teihin 
seminaarimme ystäviin julkaisemalla seminaarilehden myös kahtena viime 

vuonna digitaalisena erikoisnumerona. Käsissänne oleva seminaarilehti on kolmas, jonka kirjoitus-
ten teemoissa seksuaalisuus on merkittävässä roolissa. Nyt tuntuu erityisen merkitykselliseltä, jän-
nittävältä, koskettavalta ja kiitolliselta valmistautua todellisiin kohtaamisiin kolmannen Suhteessa 
Elävät Kuvat -seminaarin merkeissä ihmissuhteiden ja elokuvien äärelle.  

 Seksuaalisuus on oleellinen osa ihmisyyttä kohdusta kuole-
maan. Se on mielihyvän ja nautinnon kokemista yksin ja toisen 
kanssa. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus on ilmiönä 
yhtä vanha kuin ihminenkin. Siihen liittyvä julkinen keskustelu on 
kuitenkin lisääntynyt aikanamme, ja moninaisuus on saanut sanoja 
ja käsitteitä. Cis-ihmisellä tarkoitetaan henkilöä, joka on tyytyväi-
nen hänelle syntymässä määriteltyyn sukupuoleen, identifioituu 
siihen ja ilmaisee sukupuoltaan sen mukaisesti. Muunsukupuoli-
nen ei koe olevansa mies tai nainen, vaan sukupuoleton, sukupuo-
lirajat ylittävä, niiden ulkopuolella oleva tai monisukupuolinen. 
Transsukupuolisen sukupuoli ei vastaa hänelle syntymässä mää-
riteltyä juridista sukupuolta. Seksuaalinen suuntautuminen ker-
too siitä, kehen ihminen ihastuu tai rakastuu ja ketä kohtaan hän 
kokee emotionaalista tai eroottista vetovoimaa. Heteroseksuaali 
kokee vetoa vastakkaisen sukupuolen edustajiin ja homoseksuaa-
li oman sukupuolensa edustajiin. Biseksuaali kokee vetoa sekä 
miehiä, että naisia kohtaan. Panseksuaalille ihastuksen kohteen 
sukupuolella ei ole merkitystä. Aseksuaali kokee vain vähän tai ei 
lainkaan vetovoimaa toista henkilöä kohtaan. Suhteessa elämisen 
muoto voi olla monogaminen, avoin tai monisuhteinen. Perhe 
voi olla ydinperhe, yhden vanhemman perhe, uusperhe, api-
laperhe tai sateenkaariperhe.  

 Miehen ja naisen välisestä yksiavioisesta suhteesta poikkeavaa seksuaalisuutta on demonisoi-
tu, patologisoitu ja kriminalisoitu. Kaksijakoinen sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin määrittely on 
kuitenkin historiaa. Nykylääketieteen mukaan homoseksuaalisuus on osa normaalia seksuaalisuu-
den kirjoa, se ei ole sairaus tai kehityshäiriö. Osa muunsukupuolisista ja transsukupuolisista henki-
löistä kokee tarvitsevansa lääketieteellisiä korjaushoitoja, osa kokee sukupuolen ilmaisun riittäväksi 
oman identiteetin ja hyvinvoinnin kannalta. Viime vuosina monet viralliset tahot ovat esittäneet 
julkisia anteeksipyyntöjä vähemmistöryhmien saamasta kohtelusta. Siitä huolimatta uskomukset, 
ennakkoluulot, asenteet ja pelot erilaisuutta kohtaan elävät yhä keskuudessamme, meissä jokaisessa. 

 Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus on yhdistelmä biologiaa, anatomiaa, samaistumisia, 
omaksi koettua identiteettiä, seksuaalisen mielenkiinnon ja halun suuntautumista, tapoja ilmaista ja 
toteuttaa omaa itseään. Jokaisen ihmisen kehitys ja elämä on yksilöllinen eikä kukaan edusta kaikkia 
samaan ryhmään identifioituvia. Suhteessa Elävät Kuvat -seminaarin ydin on pari- ja perhesuhtei-
den tiedostamattomassa dynamiikassa. Tarkastelemme elokuvien teemoja näiden silmälasien kautta 
tietoisena siitä, etteivät ihmissuhteet ole ainoa ihmisen identiteettiä muovaava asia. Nautinnollista 
ja moniaistillista seminaaria!

Sanna Aavaluoma

”
Sukupuolen ja 
seksuaalisuu-
den moninai-
suus on ilmiö-
nä yhtä vanha 
kuin ihminen-
kin. 

”S
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Haluttu, hävetty, haavoittuva seksuaalisuus
Seminaarin ohjelma
Perjantai 2.9.2022
09.00–09.30 Ilmoittautuminen
09.30–09.55 Avaussanat: Sanna Aavaluoma
  Laulu: Aino 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–  Iltamat Korjaamon Vintillä, 
  ohjelma sivulla 21

Lauantai 3.9.2021
08.30–8.35 SF Film Finland Oy trailerit

08.35–10.10 Manolete 
  (Menno Mayjes 2008) 92min
10.10–10.30 Tauko
10.30–11.30 Anne Anttonen: 
  Halun, vihan ja rakkauden kierteessä
11.30–13.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00–14.40 Ei kiitos 
  (Samuli Valkama 2014) 97min 
13.40–15.00 Kahvia ja pientä purtavaa
15.00–16.00 Sanna Aavaluoma: 
  Halun ja haluttomuuden psykodynamiikkaa 
16.00–17.00  Paneelikeskustelu: 
  Seksuaalisten ongelmien hoito
  Panelisteina: Sanna Aavaluoma, Sauli 
  Airikka, Anne Anttonen, Riitta Lindqvist
  sekä erityisasiantuntijoina Antti Ervasti ja 
  Elina Tanskanen
17.00  Päätössanat ja seminaarin 2023 esittely

Suhteessa Elävät Kuvat siirtyi Korjaamolle
Suhteessa Elävät Kuvat on pe-
rustamisestaan asti etsinyt op-
timaalista tapahtumapaikkaa. 
Hyvän elokuvateatterin lisäksi 
tapahtumamme edellyttää riit-
tävän kokoista ja akustista tilaa 
seminaaripäivien välisenä iltana 
pidettäville iltamille ja tilaa esit-
telypöydille. Aloitimme vuon-
na 2018 Kulttuurikompleksi 
Andorrassa. Mika ja Aki Kau-
rismäen Andorraan luoma tun-
nelma oli ihanteellinen semi-
naarillemme, jonka teema oli 
parisuhde suomalaisessa eloku-
vassa. Pian tapahtuman jälkeen 
Andorran kiinteistön uudisra-
kentaminen sulki teatterin. 

Vuonna 2019 seminaari 
muutti Katajanokalle Suomen 
Elokuvasäätiön Kino K-13 tiloi-
hin. Kompakti tila tarjosi intii-
mit ja suojaisat puitteet Suojaa-
vien ja Satuttavien Salaisuuksien 
tutkimiselle. Vuosien 2020 ja 
2021 seminaarit jouduttiin Ko-
ronapandemian vuoksi peruut-
tamaan. Kun SES ilmoitti meil-
le heinäkuussa 2021, ettei se 

ota seuraavalle vuodelle tilava-
rauksia vastaan, oli uuden koti-
paikan etsiminen jälleen edessä. 

 Ratkaisu löytyi Töölön yti-
mestä. Jo heinäkuussa saimme 
tiedusteluumme Kulttuuriteh-
das Korjaamolta myöntävän 
vastauksen ja kutsun tulla tu-
tustumaan Korjaamon tiloihin. 
Korjaamon pihapiiristä löytyy 
kaikki tarvittava monipuolisen 
tapahtuman toteutumiseksi. 

Elokuvateatterin korkealaa-
tuinen tekniikka miellyttävine 
penkkeineen takaa nautinnol-
liset puitteet pitkille seminaa-
ripäiville. Sopivan kokoinen 
elokuvateatterisali säilyttää 
yhteyden osallistujien ja luen-
noitsijoiden kesken myös ryh-
mäkeskusteluissa. Keittiö ja 
ravintola mahdollistaa lounaan 
niille, jotka eivät halua lähteä 
tutustumaan Töölön muihin 

ruokaravintoloihin. Korjaamon 
Vintti tarjoaa puitteet tunnel-
mallisille iltamille. Bändillä on 
selkeä esiintymislava ja baari on 
avoinna iltamien ajan. Yhteistyö 
Korjaamon väen kanssa on ollut 
sujuvaa ja olemme kokeneet ta-
pahtumamme tervetulleeksi. 

Tervetuloa nauttimaan kans-
samme kolmannesta Suhteessa 
Elävät Kuvat -seminaarista Kor-
jaamolle!
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Tapahtuman tekijät

Sanna Aavaluoma 
• Tapahtuman johtaja, luen-

noitsija, paneelikeskustelun 
puheenjohtaja 

• Tapahtumaelokuvien arvi-
ointityöryhmän jäsen

• Perheterapian, integratii-
visen paripsykoterapian ja 
psykoanalyyttisen paripsyko-
terapian kouluttajapsykote-
rapeutti, psykoseksuaalitera-
peutti, kliininen seksologi 

Suhteessa Oy 

Aino Aavaluoma 
• Tapahtuma-avustaja, tapah-

tumaelokuvien arviointityö-
ryhmän jäsen

Suhteessa Oy 

Aliina Aavaluoma 
• Tapahtuman tuottaja, tapah-

tumaelokuvien arviointityö-
ryhmän jäsen

• Medianomi AMK 

Suhteessa Oy 

Sauli Airikka
• Luennoitsija, paneelin asian-

tuntijajäsen 
• Perheterapian kouluttajapsy-

koterapeutti, psykoanalyytti-
nen paripsykoterapeutti 

Psykoterapiat Airikka & Airikka, 
Turku  

Anne Anttonen 
• Luennoitsija, paneelin asian-

tuntijajäsen 
• Tunnekeskeinen paripsyko-

terapeutti, psykoanalyyttinen 
paripsykoterapeutti 

Yksityisvastaanotto, Helsinki 

Riitta Lindqvist 
• Luennoitsija, paneelin asian-

tuntijajäsen 
• Perheterapeutti, psykoana-

lyyttinen yksilö- ja paripsy-
koterapeutti 

Yksityisvastaanotto, Helsinki 
 

Antti Ervasti 
• Paneelin asiantuntijajäsen 
• Pari- ja perhepsykoterapeut-

ti, erityistason seksuaalitera-
peutti 

Yksityisvastaanotto, Helsinki  

Elina Tanskanen 
• Paneelin asiantuntijajäsen 
• YTM, toimintaterapeutti, 

logoterapeutti, erityistason 
seksuaaliterapeutti, kognitii-
vinen lyhytterapeutti

Yksityisvastaanotto, Helsinki

Kevyesti Keskellä 
Päivää 
• Tapahtuman House Band 

Jouni Aavaluoma (rummut)
Mirja Aittamo (laulu)
Seppo Jukarainen (kitara)
Arja Kalistaja-Tikka (laulu)
Erkki Kärkkäinen (laulu)
Anssi Petas (koskettimet)
Selja Raudas (saksofoni. congat)
Osmo Toiviainen (basso)
Mikko Joenpolvi (äänet) 



Ei kiitos 
Ohjaaja:
Samuli Valkama 2014 

Pääosissa:
Anu Sinisalo (Heli) 
Ville Virtanen (Matti) 

Oikeudet:
SF Film Finland Oy
Näyttölupa M&M Viihdepal-
velu Oy

Manolete 
Ohjaaja:
Menno Meyjes 2018  

Pääosissa:
Adrien Brody (Manolete) 
Penelope Cruz (Lupe Sino) 

Oikeudet:
SF Film Finland Oy (DVD) 
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Elokuvat

Suhteessa pastillirasia                            

kuuluu jokaisen 
Eläviin Kuviin
saapuvan taskuun!

Three generations 
Ohjaaja: 
Gaby Dellal 2015 

Pääosissa:  
Naomi Watts (Maggie) 
Elle Fanning (Ray) 
Susan Sarandon (Dolly) 
Tate Donovan (Craig) 
Linda Emond (Frances) 

Oikeudet:
Oy Atlantic Film Finland Ab

 

Call me by your name 
Ohjaaja:
Luca Guadagnino 2017 

Pääosissa:
Arnie Hammer (Oliver) 
Timothee Chamélet (Elio) 
Michael Stuhlberg (Mr Perelman) 
Amira Casar (Amelia Perelman) 
Esther Garrel (Marzia) 

Oikeudet
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic & Baltics AB 
Näyttölupa M&M Viihdepalvelu Oy
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Olemme kaikki olleet 
oman kasvumme aikana 
alttiina erilaisille asen-
teille ja näkemyksille, 
mikä vaikuttaa meissä eri 
tavoin. Toiset jäävät näi-
den asenteiden vangeiksi, 
kun taas toiset kykenevät 
paremmin ottamaan vas-
taan uusia näkökulmia ja 
kehittämään ajatteluaan, 
ja ovat näin myös suvait-
sevaisempia erilaisuutta 
kohtaan.  

Tarkastelen kolmea eri su-
kupolvea edustavan samaan 
perheeseen kuuluvan henki-
lön suhtautumista seksuaali-
suuteen liittyviin kysymyksiin 
oman kasvuhistoriansa poh-
jalta.  

Elokuvan Three Genera-
tions keskeinen teema on nuo-
rimman perheenjäsenen trans-
sukupuolisuus, jota käsitellään 
ehkä vähän naivisti tyttö/poi-
ka akselilla, ja näin elokuvassa 
hukataan tilaisuus pohtia asiaa 
syvemmin. Keskityn tässä tar-
kastelemaan kasvua, seksuaa-
lisuutta ja asenteita kaikkien 
kolmen näkökulmasta. 

Elokuva Three Genera-
tions kuvaa samassa taloudessa 
asuvaa kolmea eri sukupolvea 
edustavaa henkilöä: isoäitiä, 
hänen tytärtään ja tyttären 
lasta. Nuorin heistä, Ray 16, 
on aina tiennyt olevansa poi-
ka, vaikka on syntynyt tytön 
ruumiiseen ja saanut nimek-
seen Ramona. Hänen äitinsä 
Maggie kamppailee omien on-
gelmiensa ja itsenäistymispyr-
kimystensä kanssa. Lesbosuh-
teessa elävä isoäiti Dolly joutuu 
törmäyskurssille omien asentei-
densa kanssa. 

Elokuvan esittelytekstis-
sä Finnkinon sivuilla todetaan 
elokuvan perheen olevan mil-
tei täydellinen. Tämä herättää 
ensinnäkin kysymyksen, millai-
nen perhe on täydellinen. Miksi 
pitäisi ajatella perheen olevan 
täydellinen?  Tämä perhe on sa-
malla tavoin sukupolvien aikana 

tapahtuneen kehityksen tulos, 
kuin muutkin perheet, joissa 
ongelmia riittää, mutta toisista 
välitetään.  

Tämän elokuvan myötä 
voimme tarkastella monia kiin-
nostavia näkökulmia; miten 
seksuaalisuus ja sukupuoli näyt-
täytyvät eri sukupolville, miten 
eri aikakaudella kasvaminen vai-
kuttaa seksuaalisuuteen suhtau-
tumiseen ja miten vaikeaa trans-
sukupuolisuuden hyväksyminen 
saattaa olla läheisille myös tästä 
syystä, vaikka se transsukupuoli-

selle olisikin itsestään selvää. 
Toinen hyväksymistä vai-

keuttava tekijä on se, että kun 
olemme oppineet tuntemaan 
lapsemme tyttönä tai poikana, 
niin miten vaikea on alkaa miel-
tää hänet vastakkaisen suku-
puolen edustajana. Tärkeää olisi 
myös pohtia, kuka voi päättää 
nuoren kohdalla sukupuolen 
korjaamisesta. Mielenkiintoisen 
lisämausteen tähän tuo Rayn 
kohdalla se, kun sukupuolen 
korjaukseen tarvitaan lupa vuo-
sikausia hänen elämästään pois-

saolleelta isältä. 
Tämän kautta voidaan poh-

tia vanhempien asenteita ja 
päätösvaltaa suhteessa lapsen 
omaan kokemukseen itsestään 
ja identiteetistään. Miksi bio-
loginen vanhemmuus antaa oi-
keuden päättää lapsen asioista, 
vaikka vanhempi ei olisi lap-
sensa kanssa missään tekemi-
sissä? 

Transsukupuolisen nuoren 
identiteettikehitys on vaikeam-
paa, kuin sellaisen nuoren, jon-
ka kokemuksellinen ja biologi-

Seksuaalisuus kolmessa sukupolvessa

Sauli Airikka
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nen kokemus itsestä ovat samat, 
sillä ympäristö ei samalla tavoin 
vahvista transsukupuolisen 
nuoren sukupuoli-identiteettiä 
miehenä tai naisena, ja saattaa 
suhtautua varsin ongelmallisesti 
nuoren omaan kokemukseen. 
Miten ja milloin transseksuaa-
lisen ihmisen itsemääräämisoi-
keus voi toteutua? 

Epäitsenäinen äiti Maggie 
on valmis tukemaan Rayta kai-
kessa, mutta joutuessaan koh-
taamaan Rayn isän, myös hänen 
ristiriitaiset tunteensa nousevat 
esiin. Pohdin myöhemmin ta-
pahtuman luennossani enem-
män myös sitä, miten toisen 
hyväksyminen sellaisena kuin 
tämä on, näyttäytyy vastavuo-
roisesti ja miten vaikea meidän 
lopultammekin on muuttaa kä-
sityksiämme silloin, kun toisen 
näkemys ei miellytä meitä, eikä 
vastaa omaa näkemystämme 
siitä, miten asioiden pitäisi olla, 
tai miten niihin tulisi suhtau-
tua. 

Parisuhdeterapiassa tulee 
varsin usein esiin vaikeus hyväk-
syä toisen kasvu ja muuttuneet 
tarpeet, eriytymistä on usein 
vaikea sietää, niin pari- kuin 
vanhempisuhteessa. 

Merkityksellisyys 
”Et päättänyt omasta syntymäs-
täsi. Kukaan ei kysynyt, halu-
sitko lähteä mukaan. Kukaan 
ei antanut käyttöohjeita, mutta 
tässä sinä nyt olet, sinut on pais-
kattu maailmaan, jossa sinun 
täytyy toimia, tehdä saamastasi 
rajallisesta ajasta jollain tavalla 
merkityksellistä. Ja oma suunta 
on parasta löytää nopeasti, en-
nen kuin on liian myöhäistä.” 
(Frank Martela, teoksessa Elä-
män tarkoitus) 

Yhtä lailla, kun meidän on 
löydettävä merkitys elämällem-
me, on meidän myös löydettävä 
merkitys omalle itsellemme ja 
sitä kautta tulemme juuri sik-
si, mitä olemme. Tämä koskee 
myös sukupuoli-identiteettiäm-
me: koemmeko olevamme sitä 
sukupuolta, joksi synnymme vai 
jotakin muuta. 

Kasvaminen omaksi itseksi 
on yleensä vähemmän moni-
mutkaista silloin, kun sukupuo-
likokemuksessa ei ole ristiriitaa 
ja ympäristö näkee yksilön sel-
laisena kuin hän on. 

Sukupuolikokemuksen ol-
lessa ristiriidassa yksilö joutuu 

oman kamppailunsa lisäksi 
kamppailemaan myös sen kans-
sa, miten muut hyväksyvät hä-
net erilaisena, kuin ovat tottu-
neet hänet kokemaan, ja miten 
eri aikakausina kasvaneilla asioi-
den merkityksellisyys voi olla 
vahvasti sidottuna kasvun aikai-
siin merkityksiin elämästä, jotka 
vaikeuttavat kohtaamista erilai-
suuden kanssa tässä päivässä. 

Sukupuoli 
Sukupuoli-käsite on monita-
soinen. Sukupuolella voidaan 
viitata juridiseen sukupuoleen, 
sukupuolen ruumiillisiin ulot-
tuvuuksiin; anatomiaan, kro-
mosomeihin tai hormoneihin, 
sukupuolelle annettuihin sosi-
aalisiin merkityksiin ja sukupuo-
linormeihin tai sukupuoli-iden-
titeettiin. 

Yksilötasolla itse määritelty 
sukupuoli, eli kokemus ja mää-
ritelmä omasta sukupuolestaan 
on suositeltavin tapa ymmär-
tää sukupuoli. Ihminen voi olla 
mies, nainen, molempia, jotain 
muuta tai sukupuoleton. 

Useimpien ihmisten suku-
puoli vastaa heille syntymässä 
määritettyä juridista sukupuol-
ta. Heitä kutsutaan cissukupuo-
lisiksi ihmisiksi tai cisihmisiksi. 
Väestötasolla cissukupuolisista 
ihmisistä voidaan puhua suku-
puolienemmistönä. 

Transihminen on yleistermi 
henkilölle, jonka sukupuoli tai 
sukupuolen ilmaisu eroaa sii-
tä sukupuolesta, johon hänet 
on syntymähetkellä määritel-
ty. Transihmisyyteen lasketaan 
kuuluvan esimerkiksi, trans-
sukupuolisuus, transvestisuus, 
muun sukupuolisuus ja suku-
puolettomuus. 

Intersukupuolisella ihmisellä 
kehon sukupuolitetut fyysiset 
ominaisuudet, esimerkiksi su-
kuelimet tai kromosomit, ei-
vät ole määriteltävissä mies- tai 
naistyypillisiksi. Myös intersu-
kupuolisille henkilöille mää-
ritellään syntymän yhteydessä 
juridinen sukupuoli. Intersuku-
puolisuus on luonnollista suku-
puolen kehollista vaihtelua. 

Transsukupuolisuus 
Transsukupuolisuudessa on 
kyse sukupuoliristiriidasta, jos-
sa henkilön sukupuoli ei vastaa 
sitä sukupuolta, joka hänelle on 
syntymässä määritelty. Trans-
sukupuoliset kokevat usein ah-

distusta sellaisista kehon omi-
naisuuksista, jotka eivät vastaa 
omaa sukupuolikokemusta, tai 
jos he tulevat sosiaalisissa ti-
lanteissa kohdatuksi väärän su-
kupuolen edustajana. Tätä ah-
distusta ja ristiriitaa kutsutaan 
sukupuoliristiriidaksi. 

Transsukupuoliset hahmot-
tavat oman sukupuoliristiriidan 
hyvin erilaisissa elämän vaiheis-
sa. Osa ymmärtää jo pienestä 
lapsesta asti, ettei heidän suku-
puoliensa vastaa heille määritet-
tyä sukupuolta. Osalle asia nou-
see esiin vasta myöhemmässä 
elämän vaiheessa. Osalla suku-
puoliristiriita voi aiheuttaa mer-
kittävääkin ahdistusta, vaikkei 
kyseinen henkilö itse ymmär-
täisikään mistä ahdistuksessa 
on kyse. Lisääntynyt tieto antaa 
kumminkin yhä useammin nuo-
remmillekin mahdollisuuden 
pukea identiteettinsä paremmin 
sanoiksi. 

Vaikka transsukupuoli-
suuden käsite vakiintui vasta 
1900-luvun jälkipuoliskolla ja 
aiheen käsittely esimerkiksi me-
diassa on voimakkaasti kasvanut 
vasta viime vuosina, on itse il-
miö todennäköisesti yhtä vanha 
kuin ihminenkin. Länsimaissa 
transsukupuolisuus on aiem-
min luokiteltu mielenterveyden 
häiriöksi samaan tapaan kuin 
homoseksuaalisuuskin. Tieteel-
lisen tiedon lisääntyminen on 
muuttanut käsityksiä, ja trans-
sukupuolisuutta pidetään osana 
normaalia luonnon ja ihmisen 
monimuotoisuutta. 

Jokaisella on oikeus määritel-
lä ja sanallistaa tai olla määritte-
lemättä sukupuolensa. Jokaisen 
itsemäärittelyä tulee myös kun-
nioittaa. Transsukupuolisille 
on tärkeintä tulla kohdatuksi 
ja nähdyksi naisina, miehinä tai 
muun sukupuolisina – ei trans-
naisina, transmiehinä tai yleises-
ti transihmisinä. 

Ruumiillisuus ja seksuaali-
suus nuoruusiässä 
Nuoruuden elämänvaiheelle 
on tunnusomaista ristiriitai-
suus, joka aiheutuu ruumiin 
muutosten aiheuttamasta ra-
situksesta. Aikuisen ruumiin 
ominaisuuksien astuessa ku-
vaan oman mielen ja ruumiin 
välille syntyy ristiriita. Nuo-
ruusikäinen ei vielä tunne ruu-
mista, jossa elää, mutta se on 
löydettävä. Ruumiin ja mielen 

välisen suhteen on järjestäy-
dyttävä sisäisesti. 

Erna Furmanin mukaan äi-
din kyky tukea lastaan hänen 
itsenäistymiskehityksessään 
riippuu pitkälti objektikatek-
toinnista lapseen, ts. missä 
määrin äiti on kyennyt katek-
toimaan lapsen erillisenä per-
soonana. Inhimillisen elämän 
alussa vauva ja äidillinen huo-
lenpito muodostavat yhdessä 
yksikön. Toista ei ole olemas-
sa ilman toista, sillä vauva on 
aluksi täysin riippuvainen äi-
diltä saamastaan hoivasta. Lap-
sen kasvun ja kehityksen myö-
tä sekä äiti että lapsi joutuvat 
luopumaan jaetusta ruumismi-
nästä ja esittämään vaatimuksia 
oman ruumiinsa omistajuu-
desta, vaikkakin fyysinen irtau-
tuminen on tapahtunut synny-
tyksessä. 

Muista objektisuhteista poi-
keten vanhempien ja heidän 
lapsensa suhteelle on tyypillistä 
sen latautuminen narsistisesti. 
Molemmat vanhemmat sisällyt-
tävät lapsen osaksi mentaalista 
itseään, mutta vain äiti kokee 
hänet ruumisminäänsä kuu-
luvana. Eriytyminen tapahtuu 
asteittain etenevän prosessin 
kautta lapsen saadessa omaan 
omistukseensa ja hallintaansa 
omia ruumiillisia tarpeitaan. 

Yhtä lailla, kun elokuva tuo 
Rayn kohdalla näkökulman py-
syvästä transsukupuolisuudesta, 
voidaan Rayn kokemusta pohtia 
myös kehityksellisestä näkökul-
masta. Ajatellaan, nuoruus on 
ohimenevä vaihe, ja herää kysy-
mys, kykeneekö 16-vuotias ym-
märtämään sitä todellisuutta, 
jonka joutuu väistämättä koh-
taamaan kasvaessaan aikuiseksi, 
sillä seksuaalinen identiteetti ja 
itsensä hyväksyminen muuttu-
vat minäkuvan muuttuessa ja 
elämänkokemuksen karttuessa 
tai hän voi aikuisuudessa huo-
mata tehneensä väärän valin-
nan, hyväksyä oman epätäydel-
lisyytensä ja jopa haluta saada 
lapsia. 

Dolly 69 
Dollyn nuoruus ajoittunee 
1960-luvulle, ja on paikallaan 
miettiä, minkälaista oli yleensä-
kin seksuaalisuuteen suhtautu-
misen ilmapiiri ja myös, miten 
silloin suhtauduttiin transsuku-
puolisuuteen, ja miten ne vai-
kuttavat hänen tämän päivän 
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asenteisiinsa. Pohdin kuitenkin 
tässä yhteydessä, kuten myös 
Maggien ja Rayn kohdalla, ky-
seisen ajan ilmapiiriä Suomessa, 
enkä Amerikassa, jonka tunte-
musta minulla ei ole, ja jossa 
ilmapiiri on edelleen varsin eri-
lainen esimerkiksi riippuen siitä, 
ollaanko Keski-lännessä vai itä-
rannikolla. 

Kuusikymmentälukua pide-
tään virheellisesti seksuaalisen 
vapautumisen vuosikymmene-
nä, vaikka todellisuudessa va-
pautuminen tapahtui vasta seu-
raavalla vuosikymmenellä. 

Ilmapiiri oli konservatiivi-
sen tiukka, vaikka ylioppilasra-
dikalismi elikin kulta-aikaansa, 
mutta esimerkiksi kotirouvains-
tituutio oli vielä kovin vahvasti 
juurtunut kulttuuriin. Vapaata 
keskustelua seksistä ja ehkäisystä 
ei juuri käyty. Kirkolla oli tiukka 
ote suomalaisen sielunelämäs-
tä 1960-luvulla, joka määritti 
myös parisuhdetta. Useimmiten 
mentiin naimisiin ja hankittiin 
lapsia ensimmäisen eli ainoan 
seksikumppanin kanssa. 

Itsetyydytykseen suomalai-
set vapautuivat 1960-luvulla 
vähitellen, jolloin noin puolet 
suomalaisista harjoitti tai ai-
nakin kokeili sitä, vaikka vie-
lä 1950-luvulla suomalaisissa 
koulukirjoissa psykiatrit varoit-
televat ja pelottelivat itsetyydy-
tyksestä. Transsukupuolisuus 
oli varsin vieras asia sen ajan 
ihmisille ja luultavammin valta 
osa ei edes tiennyt sen olemassa 
olosta. 

Lähtökohtaisesti joudumme 
elämämme eri vaiheessa koh-
taamaan samat asiat uudelleen 
ja uudelleen eri kehitysvai-
heissa, samoin tapahtuu myös 
lasten ja lastenlasten myötä. 
Näin ollen Dollyn käsitys sek-
suaalisuudesta, sukupuolesta ja 
elämästä, ja niiden merkitykset 
ovat joutuneet uudelleen tar-
kastelun kohteeksi, sekä Mag-
gien, että Rayn myötä. Mikä 
kaikki on vaikuttanut ja muut-
tanut häntä? Missä vaiheessa 
hän on löytänyt oman seksuaa-
lisen suuntautumisensa? 

Vaikka hän elääkin avoimessa 
suhteessa toisen naisen kanssa, 
niin isoäitinä hänelle ei ole lain-
kaan yksinkertaista ja helppoa 
hyväksyä, että tyttären tytär oli-
sikin kohta tyttären poika. 

Dolly paljastuu varsin kon-
servatiiviseksi, mikä lienee ai-

nakin osittain seurausta hänen 
nuoruutensa aikana vaikutta-
neista asenteista, vaikka hänestä 
nouseekin esiin kuva seksuaalis-
ten oikeuksien puolesta taisteli-
jasta. 

Dollyn nuoruudessa vallit-
sivat selkeät sukupuoliroolit, 
miehet olivat miesten töissä, 
naisen paikka oli kotona tai 
naisten töissä. Nämä roolitukset 
olivat hyvin vahvoja, eikä niiden 
korostamista peitelty varsinkaan 
miesten keskuudessa. 

Lisäksi Dolly kantaa huolta 
epäitsenäisestä Maggiesta, joka 
yhä edelleen asuu äitinsä ja tä-
män puolison kanssa. Maggien 
olisi aika itsenäistyä, mutta mi-
ten, kun tämä on solmussa Rayn 
transseksuaalisuuden kanssa ja 
sitä kautta myös itsensä kanssa. 

Maggie 45 
Sexpossa listattiin 1980-lu-
vulla ryhmät, joiden koettiin 
olevan Sexpolle korostetun 
tärkeitä ryhmiä. Tälle listalle 
pääsivät: epävarmat nuoret, 
yksinäiset ja arat, selibaattia 
haluavat, avioliitoissa tyy-
dyttämättömät, avioseksistä 
ahdistuneet, seksiä voimak-
kaasti haluavat, toiminnalli-
sista häiriöistä kärsivät, pari-
suhdeongelmiin ajautuneet, 
uusia virikkeitä ja kokemuksia 
kaipaavat, seksuaaliset vähem-
mistöt, vanhukset, laitoksiin 
sijoitetut, julkisuuden hen-
kilöt, lainsäädännön kehit-
täminen sallivammaksi, sekä 
työelämän seksuaalisuuden 
kehittäminen. 

Menemättä sen enempää lis-
tan sisältöön voidaan kuitenkin 
ajatella, että 1960-luvun avio-
seksiajattelusta oli nyt siirrytty 
ajatteluun, että seksi ja seksuaa-
lisuus koskivat jo koko väestöä. 
Miesten ja naisten välillä vallin-
nut seksuaalisen vallan epätasa-
paino alkoi murentua nopeasti, 
ja rakkaus nousi keskiöön. Tul-
taessa 1980-luvulle avioerojen 
määrä kasvoi merkittävästi, jol-
loin avioeroa pystyi hakemaan 
ilman molempien puolisoiden 
suostumusta. 

Voimme näin ajatella, että 
Maggiella olisi avoimemman 
kasvuilmapiirin vuoksi parem-
mat valmiudet kohdata ja hy-
väksyä Rayn transsukupuolisuus 
ja seksuaalinen kehitys, kuin 
mitkä valmiudet hänen äidil-
lään oli kohdata tyttärensä sek-

suaalisuutta. Mutta mikä sitten 
on vaikuttanut siihen, miten 
keskenkasvuiseksi Maggie on 
jäänyt ja kykenemättömäksi ir-
tautumaan äidistään, siihen elo-
kuva ei anna vastausta. 

Ray on saanut alkunsa Mag-
gien nuoruusiän ihmissuhde-
sekoilujen seurauksena, siihen 
liittyy salaisuus. Hänen seksu-
aalisuutensa vaikuttaa jääneen 
jonkinlaiseen ristiriitaiseen ti-
laan, jossa hän pelkää tulevansa 
hylätyksi myös oman lapsensa 
taholta. Tämä ilmenee eloku-
vassa Maggien jäädessä risti-
riitaisiin tunteisiin, tyttärensä 
tahdon kanssa, entisen miehen 
kohtaamisen ja salaisuuden pal-
jastumisen pelon kanssa. 

Useimmiten murrosikäinen 
pakottaa koko perheen kriisiyty-
mään. Rayn tuskailu sukupuo-
lensa kanssa pakottaa Maggien 
kohtaamaan oman keskenkas-
vuisuutensa. Maggie toistaa 
teiniangstiselle Raylle olevaansa 
ylpeä tästä, mutta tämän takana 
ei tunnu olevan muuta tunnetta 
kuin Maggien oma hätä, halu 
olla lapsensa paras kaveri, koska 
ei osaa ja uskalla olla auktori-
teetti. 

Ray 16 
Rayn nuoruusiässä 2000-luvul-
la on alettu enenevässä määrin 
nähdä seksuaalisuuden ja sul-
kupuolisuuden eri puolia. Su-
kupuolen moninaisuus tarkoit-
taa, että sukupuolen fyysinen 
kehitys ja sukupuolen kokemi-
nen ihmisillä on vaihtelevaa ja 
sukupuoli saa erilaisia ilmene-
mismuotoja eri kulttuureissa. 
Erilaiset seksuaaliset vähemmis-
töt ovat voineet tulla ”kaapista 
ulos” ja erilaisista seksuaalisuu-
teen ja sukupuoleen liittyvistä 
näkökulmista on voitu puhua 
avoimemmin. 

Vai onko sittenkään, sillä tä-
män elokuvan piti ilmestyä jo 
2015 nimellä About Ray, mutta 
levittäjä veti sen pois viime het-
kellä. Syytä ei ole vieläkään ker-
rottu. Liekö siihen vaikuttanut 
elokuvan avoin homoseksuaa-
lisuus ja transsukupuolisuuden 
teema? 

Toisaalta yleisesti katsottuna 
tätä aikaa leimaa hyvin vahvasti 
lapsenomainen usko, että kaikki 
on mahdollista kaikille, ja että 
jos ihminen ei saa juuri sitä, 
mitä haluaa tai luulee tarvitse-
vansa ollakseen onnellinen, hän 

on joutunut kaltoin kohdelluk-
si, ehkä jopa syrjityksi. 

Kaikki ympärillämme muut-
tuu varsin nopeasti ja herää 
kysymys, onko mikään enää py-
syvää? Onko ihminen kykenevä 
voimaan hyvin jatkuvan muu-
toksen keskellä, kun mikään ei 
ole pysyvää, niin minkä varaan 
rakennamme merkityksen itsel-
lemme ja elämällemme? Kehit-
tyykö ihminen samaan tahtiin 
tietotekniikan ja sen tuomien 
erilaisten ilmiöiden kanssa, 
onko meidänkin luotava itsel-
lemme uusia ominaisuuksia sa-
maan tahtiin uuden älylaitemal-
lin kanssa. Miltä pohjalta tänä 
päivänä muodostetaan kuvaa 
omasta seksuaalisesta identitee-
tistä?  

Elokuvan suurena puutteena 
voidaan pitää sitä, ettei se mis-
sään vaiheessa kerro, mitä Ray 
todella ajattelee poikana elämi-
sestä, joka tarjoaisi näkökulman 
transsukupuolisuuden koke-
muksen tutkimiseen, jäämme 
vain tietämään, ettei Ray lapse-
nakaan tykännyt mekoista. 

Kuten huomaamme, eri su-
kupolvien kasvuun ovat vai-
kuttaneet varsin erilaiset ajat-
telumallit, joiden keskellä he 
ovat kasvaneet. Toistensa ym-
märtäminen muodostuu vai-
keaksi, sillä lapsuuden ja nuo-
ruuden aika luo vahvaa pohjaa 
sille, mitä pohjimmiltamme 
ajattelemme ja uudenlaisen 
näkökulman ottaminen vaatii 
melko paljon tietoista ajattelu-
työtä, joskin kyvyssä sopeutua 
muuttuvaan arvomaailmaan on 
yksilöiden välillä huomattavia 
eroja. 

Kliinisessä työssäni perhei-
den kanssa olen havainnut, mi-
ten vaikea useiden vanhempien 
on ymmärtää lastensa kasvu-
ympäristön olevan varsin eri-
lainen, kuin mitä se oli silloin, 
kuin missä he itse ovat kasva-
neet. Usein pyritään pitämään 
vahvasti kiinni jostain itselleen 
tutusta, mitä ei ole enää ole-
massa. Toisena vaihtoehtona on 
mukautua elämään täysin lasten 
tarpeiden ehdolla. 

Huomattavaa on, miten eri 
sukupolvien väliset suhteet vai-
kuttavat Rayn kasvuun ja kehi-
tykseen, kun kolme sukupolvea 
asuu samassa taloudessa sen 
sijaan, että he asuisivat äidin 
kanssa kahdestaan.
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Nuoren miehen seksuaalinen herääminen
Seksuaalisuus on oleel-
linen ja aistillinen osa 
minuuttamme syntymästä 
lähtien elämän loppuun 
saakka. Seksuaalisuus on 
elämänvoimaa, joka eri 
kehitysvaiheissa näyttäy-
tyy erilaisena, kuitenkin 
pohjimmiltaan paljastaen 
syvimpiä halujamme ja 
toiveitamme. 

Toiveemme ja halumme voi-
vat kuitenkin luoda myös epä-
varmuutta ja joutua ristiriitaan 
erilaisten sisäisten ja ulkoisten 
estojen kanssa. Seksuaalisuus on 
myös se minuuden alue, jonka 
arvo on ratkaisevasti sidoksis-
sa toiselta saatavaan reaktioon 
(Ikonen ja Rechardt 1994).  
Olemme seksuaalisuuden kaut-
ta siis hyvin haavoittuvaisia ja 
siten alttiita myös häpeälle. 

Toivon kirjoitukseni johdat-
tavan sinua halutun ja häve-
tyn seksuaalisuuden teemaan, 
johon tulemme syventymään 
myös elokuvan Call me by Your 
name, siihen liittyvän luennon 
ja yhteisen keskustelun kautta. 

Elokuva on leikkaus kas-
vukertomuksesta päähenkilön 
ollessa nuoruusikäisenä löy-
tämässä ja ottamassa haltuun 
yksilöllistä identiteettiään, eri-
tyisesti seksuaalista identiteet-
tiään. Haluttaessa ymmärtää 
syvemmällä tasolla nuoruusiän 
kehitystä on tärkeää nähdä se 
osana kehitysjatkumoa, johon 
se sijoittuu. Sen vuoksi käyn täs-
sä artikkelissa lyhyesti läpi yksi-
löitymis- ja erillistymiskehitystä 
elämän alusta alkaen.  

Minuutemme on lähtökoh-
diltaan ruumiillinen, monen-
laiset kokemukset taltioituvat 
ruumiin muistoina eri aistien 
kautta koettuina. Myös var-
haisen vuorovaikutuksen jäljet 
ovat ruumiin muistoina (Silta-
la 2007). Ihmismieli toimiikin 
kerrostuneena kokonaisuutena, 
jossa varhaisten tasojen merki-
tys säilyy tietoisuuden sisäistet-
tynä pohjavireenä aikuisuudessa 
(Lehtonen 2011). 

Ruokkiessaan ja hoivatessaan 
vauvaansa sensitiivisesti äiti he-

rättää vauvassa tarpeita ja siirtää 
vauvaan myös jotain omasta 
seksuaalisuudestaan. Hän an-
taa vauvalleen arvoituksellisen 
viestin jostakin vauvalle vielä 
käsittämättömästä, joka on liian 
isoa ja tulevaisuuteen kuuluvaa. 
(Stein 1998). Seksuaalisuuden 
häpeä syntyy tuosta ylenmää-
räisyydestä, käsittämättömyy-
destä ja pelosta kiihottua (Stein 
2008). 

Äidin lämmin hoivaami-
nen herättää myös monenlai-
sia eroottisia tuntemuksia ja 
reaktioita vauvassa. Tämä voi 
aiheuttaa äidissä hämmennys-
tä, jolloin äiti voi tiedostamat-
taankin katsoa vauvaa vihaisen 
torjuvasti tai inhoten. Tämän 
vauva rekisteröi aivotoiminnal-
laan ja tuntee tulevansa torju-
tuksi ja hylätyksi. Hän voi alkaa 
kokea hyväksynnän odotuksen-
sakin vääräksi, liialliseksi ja siten 
hävettäväksi. Pieni lapsi tutkii 
tarkasti äidin ilmeitä ja tunne-
tiloja muodostaen käsityksen 
itsestään saamiensa sanattomien 
vihjeiden perusteella. (Hyrck 
2009). Hän ei vielä kehityk-
sellisesti voi ymmärtää, että äiti 
omista lähtökohdistaan johtuen 
ei aina kykene vastaamaan hä-
nen odotuksiaan. 

Erna Furman (1999) kuvaa 
yhteisen ruumisminän käsit-

teellä intuitiivista, sanatonta 
ymmärtämistä. Elämän alussa 
vauva ei koe ruumisminäänsä 
erilliseksi, vaan se sisältää ai-
nakin osia äidistä. Äidin ruu-
misminä käsittää alkuun myös 
lapsen, joka auttaa äitiä tunnis-
tamaan riittävän herkkävaistoi-
sesti lapsensa tarpeet. Ei siis ole 
olemassa vauvaa ilman äitiä eikä 
äitiä ilman vauvaa, vaan vauva 
on täysin riippuvainen äidistä ja 
saamastaan hoivasta (Winnicott 
1965).  

Molemmat vanhemmat sisäl-
lyttävät lapsen osaksi mentaalis-
ta minuuttaan, mutta äiti kokee 
vauvan osana ruumisminäänsä 
konkreettisestikin jo raskaus-
ajasta lähtien. Isä joutuu hyväk-
symään, ettei voi kokea samaa. 
Hänen roolinsa merkitys välit-
tyy vauvalle myös äidin mielessä 
olemisen kautta. 

Jaetusta ruumisminästä luo-
puminen on molemmille osa-
puolille vaikeaa koska se on 
ollut niin tyydyttävää. Eriyty-
misen onkin tapahduttava as-
teittain lapsen kehittyessä kohti 
erillistä persoonaa ja lisääntyvää 
autonomiaa. (Furman 1996). 
Furman (1999) on todennut, 
että äitien tulee olla jätettävissä. 
Winnicottin (1971) tuoma aja-
tus on, että äitien tehtävänä on 
selviytyä tuhoutumatta.  

Nuoruusiässä keskeisenä 
tehtävänä on irtautua vähitel-
len lapsuudesta ja lapsuuden 
vanhemmista. Nuoruusiän lä-
pityöskentely on prosessi, joka 
vaatii aikaa. Vaikka kehitys lap-
suudesta nuoruuteen on vää-
jäämätöntä ja houkuttelevaakin, 
muutosprosessit sekä mielen 
sisäisinä että kehollisina voivat 
tuntua myös pelottavilta ja ah-
distavilta. 

Blos (1985) kuvaa nuoruu-
sikää toisena yksilöitymispro-
sessina. Ensimmäinen yksilöi-
tyminen saadaan päätökseen 
kolmannen ikävuoden lopulla. 
Sen kehityksellinen tulos on 
suhteellisen pysyvä kokemus 
yksilöllisestä identiteetistä, jolla 
on jatkuvuus ajassa ja paikassa 
tarpeista riippumatta sekä kyky 
ylläpitää kokemusta hoivaavista 
vanhemmista näistä muodosta-
miensa riittävän pysyvien sisäis-
ten mielikuvien avulla. Sisäiset 
mielikuvat ovat silloin riippu-
mattomia vanhempien läsnä- tai 
poissaolosta ja riippumatta lap-
sen vaihtuvista tarpeista.  

Nuoruusikäisen yksilöity-
misprosessissa kehitystehtävänä 
on luopua näistä sisäistetyistä 
varhaisista libidinaalisista ob-
jekteista. Ilman tätä irrottautu-
mista nuoren on vaikeaa löytää 
uusia kohteita rakkaudelleen. 

Riitta Lindqvist
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(Blos 1985). 
Suhteet vanhempiin varhaisi-

na tyydytyksen lähteinä alkavat 
nuoresta tuntua liian läheisiltä 
ja kielletyiltä kun viettipaineet 
seksuaaliseen tyydytykseen voi-
mistuvat ja hakevat purkautu-
mista. Viettipaineiden voimistu-
minen ja nuoruusikään kuuluva 
taantuminen tuovat uudelleen 
käsiteltäväksi varhaista mate-
riaalia kypsempien minuuden 
rakenteiden avulla (Blos 1985).  

Nuoruudessa jatketaan oi-
dipaalisen vaiheen käsittelyä. 
Oidipaaliset toiveet ja halut 
aiheuttavat ristiriitaa, koska 
nuori on jo fyysisesti kykenevä 
toteuttamaan toiveet, jotka tar-
koittaisivat insestiä (Furman, R. 
2001). Välttyäkseen suhteiden 
latautumisen insestisesti nuo-
ri joutuu siirtämään varhaisiin 
rakkausobjekteihin sidotun li-
bidinaalisen energian uusiin 
perheen ulkopuolisiin objektei-
hin (Blos 1985). Rakkaus var-
haiseen objektiin voi vähitellen 
muuntua toiveeksi tulla rakasta-
mansa objektin kaltaiseksi. En-
sirakkaus uuteen toiseen tulee 
silloin mahdolliseksi. 

Nuorelle on tärkeää voida 
liittyä ja samaistua ikätoverei-
hin, ihastua ja rakastua ja saada 
heiltä tukea itsenäistymiskehi-
tykseensä. Samalla nuori jou-
tuu säätelemään uudella tavalla  
etäisyyttä ja läheisyyttä omiin 
vanhempiinsa.   Vanhempien 
on tärkeää kyetä olemaan tuke-
na nuoren tarvitsemalla tavalla 
provosoitumatta ja taantumatta 
itse samalle tasolle. Sekä lapsuu-
den että nuoruuden yksilöity-
misprosessit nostavat pintaan 
vanhempien mahdolliset omat 
tunnesäätelyn haasteet ja yksi-
löitymiskehityksen keskeneräi-
syydet.  

Itsetyydytys ja seksuaaliset 
fantasiat ovat keino tutustua 
omaan seksuaalisesti uudella 
tavalla heräävään ruumiiseen 
ja purkaa viettipaineita turval-
lisemmin. Silloin voi säilyttää 
kontrollin itsellä sekä pitää 
erillään seksuaalisen halun ja 
himokkuuden tunnetyydytyk-
sestä, jonka lähteenä lapsuudes-
sa ovat olleet vanhemmat. On 
tärkeää, että nuoren fantasioi-
den kuuluukin säilyä fantasioi-
na, kunnes hän itse kokee riit-
tävän turvalliseksi jatkaa oman 
ruumiin ja seksuaalisuuden 
haltuunottoa jonkun riittävän 

turvalliseksi kokemansa toisen 
kanssa. 

Ruumiin alastomuus ja sen 
hajut sekä hallitsemattomat il-
meet kiihottumisen ja erityises-
ti orgasmin hetkellä voivat olla 
hävettäviä (Reenkola 2014). 
Kiihottumiset, itsetyydytys sekä 
seksuaaliset halut, himot, unet 
ja fantasiat ovat alttiita syylli-
syyden ja siihen usein kietou-
tuvan häpeän uhalle. Reenkola 
(2009) korostaa häpeän ytime-
nä vastavuoroisuuden toiveen 
ohella sisäistä konfliktia, kun 
toive viettityydytyksen toteut-
tamisesta joutuu ristiriitaan si-
säisten estojen kanssa sekä eril-
lisyyden ongelmia, ihanteiden 
merkitystä ja seksuaalisuuden 
haltuunottoa. 

Aikuistuvan nuoren haas-
teena on integroida ruu-
miillinen rakkaus ja rakkaus 
henkisenä kaipuuna, seksuaa-
linen ruumiinkuva ja identi-
teetti sekä aggressio, rakkaus 
ja seksuaalisuus. Seksuaalisen 
kiinnostuksen paljastaminen 
toiselle voi tuoda voimakas-
takin pelkoa omasta kykene-
mättömyydestä ja riittämättö-
myydestä. Paljastamme silloin 
todellista itseämme, johon 
olemme nuoruudessa itsekin 
uudella tavalla ja epävarmoina 
tutustumassa. Torjutuksi tule-
misen pelko sellaisena kuin on 
herättää pelon häpeän valtaan 
joutumisesta.  

Seksuaaliset yllykkeet ja sek-
suaalisuuteen liittyvä aggressio 
tuovat jännitteitä ja voivat jo 
sinänsä herättää syyllisyyttä ja 
häpeää niihin liittyvien kieltojen 
vuoksi. Kiihottumisen pelko voi 
olla sekä pelkoa aggression koh-
taamisesta itsessä ja toisessa että 
vaikeutta yhdistää aggressiota 
rakkauteen ja seksuaalisuuteen. 

Sekä rakkaus että seksuaali-
suus tarvitsevat aggressiivista 
energiaa. Rakkaus sekoittu-
essaan aggressioon laimentaa 
vihaa. (Reenkola 2009). Pe-
netroiminen ja penetroiduksi 
tuleminen sisällyttävät itseensä 
aggression rakkauden palveluk-
sessa (Kernberg 1995). Freu-
dia (1920) mukaillen Reenkola 
toteaa aggressiivisen energian 
vähäisyyden seksuaalisuudessa 
tekevän miehestä impotentin, 
kun taas naisen se johtaisi omis-
ta haluista luopuvan uhrin ase-
maan. (Reenkola 2009). 

Häpeän voidaan siis ajatella 

kuuluvan seksuaalisuuteen sen 
rajoja rikkovan luonteen vuoksi. 
Häpeän tehtävänä on suojella 
toimimalla ikään kuin rajojen 
merkitsijänä. Silloin se on rak-
kauden palveluksessa (Broucek 
1991). Liian voimakkaana hä-
peä on keskeisenä esteenä sek-
suaaliselle mielihyvälle. 

Tietoisena häpeä seksuaali-
suudesta on häpeää riittämät-
tömyydestä, ei-viehättävyydestä 
ja oman ruumiin viallisuudesta. 
(Stein 2008). Vähemmän tie-
toisella tasolla häpeä on ei-ra-
kastetuksi tulemista sisäisten 
objektien taholta tai paheksu-
tuksi tulemista egoideaalin tai 
vainoavan sisäisen objektin ta-
holta. Rakkaus ja resonoiva toi-
nen kumppanina voivat suojella 
häpeältä ja syventää ja elävöittää 
seksuaalisuutta. (Stein 2008). 

Tyydyttävän seksuaalisen 
suhteen taustalla ovat erilli-
syyden ja erilaisuuden, oman 
identiteetin sekä ulkopuolisuu-
den kokemusten työstäminen. 
Parisuhteessa molemmat tuovat 
suhteeseen tullessaan myös van-
hempiensa kasvuhistorioiden 
ja vanhempien välisen suhteen 
heille tiedostamattomalla ta-
solla siirtämiä seksuaalisuuteen 
liittyviä kokemuksia ja niihin 
liittyviä ahdistuksia. (Tuhkasaa-
ri 2007). 

Parisuhteessa seksuaalisuu-
teen liittyvä rajojen ylittäminen 
ja hämärtyminen voivat olla toi-
vottua vapautumista, hetkellistä 
toinen toisiinsa sulautumista ja 
antautumista yhteiseen nautin-
toon, joka voi syventää ja vah-
vistaa yhteenkuuluvuutta sekä 
suhteen läheisyyttä. Jos pari-
suhteessa haetaan ensisijaisesti 
turvaa ovat tuttuus ja ennakoi-
tavuus etusijalla, jolloin seksu-
aalisuuteen liittyvät jännitteet 
tuovat ristiriitaa ja ovat häirit-
seviä. 
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Manolete ja Lupe Sino – halun ja vallan pauloissa
Seksuaalisuus heittää meidät 
taistelutantereelle: kuinka 
uskaltaa antautua halulle 
ilman että samalla pyrin 
vangitsemaan haluni kohdet-
ta. Kuinka yhdistää vapaus ja 
rakkaus toisiinsa niin, ettei 
intiimiys liikaa herättelisi 
menettämisen pelkoani? 
Kuinka lähelle voin toisen 
laskea joutumatta itse tuhon 
omaksi? Viimeinen kysymys 
vie meidät suoraan Manolete 
-elokuvan ytimeen, härkä-
taisteluareenalle. 

Kaksi vuotta sitten otsikoin 
tähän lehteen artikkelini Ma-
nolete-elokuvasta: ”Manolete 
– Halun, vihan ja rakkauden 
kierteessä”. Toisen katseluker-
ran jälkeen tänä keväänä näin 
elokuvan ensi sijassa halun ja 
vallan välisen tasapainoilun 
kuvauksena. Manolete -elo-
kuva seuraa kuuluisan härkä-
taistelijan Manuel Laureano 
Rodriguez Sanchezin viimeistä 
päivää aamusta alkaen, valmis-
tautumista ratkaisevaan taiste-
luun sekä Manuelin mieleen 
nousevia takaumia rakkaustari-
nasta Lupe Sinon kanssa.  

Manuel Sanchez syntyi 4. 
heinäkuuta 1917 Cordobas-
sa Espanjassa. Manuelin äidin 
ensimmäinen aviomies oli me-
nehtynyt härkätaistelussa, ku-
ten Manuelin isosetäkin. Myös 
Manuelin isä oli härkätaistelija, 
joka menetti näkönsä ja kuoli 
köyhyydessä Manuelin ollessa 
viisivuotias. 

Manuel varttui siis äidin 
kanssa, joka oli menettänyt kak-
si puolisoa. Toisen miehistään 
äiti oli menettänyt sankarina, 
toinen kuoli kaikkensa menet-
täneenä. Kolmas elämänsä mies 
äidille oli poika Manuel, jon-
ka sisäistyksiä ja samaistumisia 
menetysten, surun ja revanssin 
toiveiden keskellä voimme vain 
arvailla. 

 Äidin ja pojan suhteen tiiviy-
destä kertoo molemminpuoli-
nen luopumisen vaikeus, johon 
elokuvassa siellä täällä viitataan. 
Äiti saa kuitenkin väistyä Ma-
nuelin mielestä heti, kun Lupe 
Sino kävelee pyöröovissa vas-

taan, vai korvautuuko äiti vain 
toisella saavuttamattomalla ja 
vaativalla naisideaalilla? Äidin 
luo myös palataan heti, kun 
välirikko Lupen kanssa tuntuu 
peruuttamattomalta.  

Lupe Sinolla oli huonon 
naisen maine, muidenkin kuin 
äidin silmissä. Kommunistina 
tunnettu näyttelijätär ei ollut 
kenenkään mielestä sopivaa 
seuraa kansallissankariksi nous-
seelle Manuel Sanchezille. Jopa 
kenraali Franco yrittää erottaa 
rakastavaiset toisistaan. Elo-
kuvan kuluessa annetaan ym-
märtää, että Lupe Sinon maine 
perustuu hänen naiselle sopi-
mattomaan itsenäisyyteensä ja 
vapauden haluunsa. ”Hän on 
kuin mies. Ottaa sen minkä ha-
luaa”. 

Manolete matadorina 
Manuelista tuli ammattilaishär-
kätaistelija eli matador 17-vuo-
tiaana. Hänen henkilökohtai-
seksi tyylikseen hioutui väitellen 
kurinalaisten ja malitillisten liik-
keiden eleganssi. Tällainen oli 
voimakkaasti ristiriidassa sen 
ajan mahtailevan esiintymista-
van kanssa.  

Kuuluisa andalusialainen 
matadori Juan Belmonte oli 
uudistanut ikiaikaisen härkätais-
teluperinteen vuodesta 1914 
alkaen. Aikaisemmin taistelun 
päätavoite oli ollut valmistaa 
härkää miekan pistoon, mutta 
Belmonte oli alkanut panostaa 

matadorin omaan riskinottoon 
työskentelemällä punaisen vaat-
teen kanssa härän lähellä. Tap-
pamisesta oli tullut toisarvoista. 
Belmonte liikkui lähempänä 
härkää kuin kukaan aikaisem-
min oli uskaltanut ja hänestä tuli 
sensaatio yhdessä yössä. Monet 
matadorit kuolivat koettaessaan 
jäljitellä Belmonten tyyliä. 

Väkijoukko kiihtyi kuole-
man mahdollisuudesta sekä 
matadorin ylenkatseesta vaaraa 
kohtaan. Myös matadorin kyky 
välttyä loukkaantumasta innosti 
yleisöä, joka arvioi matadorin 
suoritusta taidon, arvokkuuden 
ja rohkeuden perusteella. 

Tämän vuoksi härkätaiste-
lua ei aina nähtykään niinkään 
härkätaistelijan ja härän välisenä 
kamppailuna kuin härkätaiste-
lijan mittelönä itsensä kanssa. 
Kuinka lähelle taistelija päästää 
härän sarvet? Kuinka pitkälle 
matadori menee miellyttääk-
seen yleisöä? Aivan kuten sir-
kuksen trapetsiesityksessä yleisö 
ei halua esiintyjän loukkaantu-
van tai kuolevan, mutta viehtyy 
rohkeudesta ilmeisen vaaran 
edessä. 

Manoletesta kehittyi espanja-
laisen kulttuurin sankari 40-lu-
vulla ja hän ansaitsi miljoonia 
itselleen sekä tukijoukoilleen: 
agenteille, markkinoijille, här-
kien kasvattajille, eikä kukaan 
halunnut hänen saavan pistoa 
tai muuten loukkaantuvan. Tä-
män vuoksi monet härät, joiden 

kanssa hän taisteli, olivat tarkoi-
tuksella pienikokoisia tai ne oli 
tehty vaarattomammaksi lyhen-
tämällä sarvia. 

Manolete esiintyi taistelu- 
areenoilla lähes 100 kertaa vuo-
dessa ja hän sai vaarallisia pistoja 
11 kertaa. Ilmoittaessaan halua-
vansa vetäytyä eläkkeelle, hänet 
yllytettiin vielä yhdelle kaudelle 
ja laitettiin taistelemaan suurim-
pien härkien kanssa. 

Linaresin areenalla nuori kil-
pailuhenkinen matadori Domi-
niquin haastoi Manoleten kil-
pailuun kanssaan. Dominquin 
taisteli yleisön rakastamana 
ensimmäisen näytöksen suuren 
härän kanssa ja sen jälkeen oli 
Manoleten vuoro näyttää omat 
taitonsa.  

Elokuvassa seuraamme tätä 
viimeistä taistelua, ja siihen 
valmistautumista. Manoleten 
elegantti tyyli ja minimalisti-
sen pelottomat liikkeet tulevat 
elokuvan kohtauksissa hyvin 
näkyviin. Samoin matadorin 
sisäinen kamppailun yleisön 
suosion ja oman turvallisuuden 
välisessä jännitteessä.  Eloku-
van katsojina meidät ohjataan 
tarkkaamaan matadorin ja hä-
rän välisessä väistelyssä myös 
symbolista tasoa itsen ja toisen 
välisessä rakkaussuhteessa eikä 
tietyiltä eroottisilta mielleyh-
tymiltäkään voi välttyä härän 
sarvien hipoessa matadorin ni-
vusia. 

”Ensin härkä näkee nilkkani, 

Anne Anttonen
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seuraavien 20 väistön jälkeen se 
näkee polveni, vielä 20 väistöä ja 
se näkee minut, silloin se kaik-
ki vasta muuttuu kiehtovaksi”. 
Manolete kuvaa härkätaistelun 
hienovireistä väistötekniikkaa 
Lupelle ja katsoja kuulee täs-
sä myös näiden kahden välisen 
dynamiikan kuvauksen. Kumpi-
kin on valkokankaalle kuvatussa 
tarinassa vuorotellen härkä ja 
vuorotellen matadori.  

Parisuhteen areenalla 
Psykoanalyyttisessa pariterapias-
sa käytetään käsitettä ”sisäinen 
pari” kuvaamaan kumppanei-
den sisäistettyä mielikuvaa parin 
suhteesta. Tämän mielikuvan 
mukaisesti puolisot asettuvat 
suhteeseen toistensa kanssa, ja 
kun tapa hahmottaa suhdetta 
on kyllin yhteensopiva, pari ko-
kee yhdessäolon riittävän solju-
vana ja ravitsevana. 

Manolete ja Lupe tunnis-
tavat toisissaan jotain, mitä 

tarvitsevat elämäänsä, hyvässä 
ja pahassa. He pitävät kiin-
ni suhteestaan, vaikka kaikki 
ympärillä vastustavat sitä ja 
koettavat pitää heitä erossa. 
Suhteen varsinainen kriisi ei 
kehitykään ulkoisen painos-
tuksen vuoksi vaan kumman-
kin sisäisen maailman tuotta-
masta ahdistuksesta. 

Tämän ahdistuksen syntyä, 
kehitystä ja ratkaisuja saamme 
seurata elokuvan kuvaamissa 
tilanteissa. Sulautumisen su-
loisuus, menettämisen pelko, 
kolmansia kohtaa koettu mus-
tasukkaisuus sekä tunteiden 
projisointi käsittelemisen si-
jaan kertovat omaa tarinaansa 
molempien varhaisesta maail-
masta. 

Molemmilla on hetkensä, 
jolloin he eivät pysty näke-
mään tilannetta muuten kuin 
omalta kannaltaan. Molem-
mat kuitenkin elokuvan ta-
pahtumien edetessä tavoitta-

vat ainakin hetkeksi myös sen 
mielentilan, jossa huoli suh-
teesta ja toisen hyvinvoinnista 
pääsee vallalle. 

Alussa nostin esiin seksuaali-
seen suhteeseen sisältyvän jän-
nitteen: kuinka kyetä heittäyty-
mään toisen varaan ja samalla 
antaa hänelle täysi vapaus? Ma-
nolete ja Lupe molemmat ja-
noavat rakkautta ja hyväksyntää, 
toisiltaan ja muulta maailmalta. 
He tarvitsevat yleisöä, mutta 
myös toisiaan. 

Kahdenkeskisyyden intiimiys 
ja seksuaalisen halun täyttymys 
voi toteutua vain hetkittäin il-
man oman itsen menettämisen 
pelkoa. Sekä Manolete, että 
Lupe väistävät vuorollaan tois-
tensa kaipuun pysyvyyteen. 

Heidän sisäistämänsä pari 
kaipaa ja pelkää toisen läheisyyt-
tä samaan aikaan. Voisi ajatella, 
että heidän mielikuvissaan an-
tautumisen hetkeä seuraa väistä-
mättä julma hylkääminen. Toi-

sen erillisyys on loukkaus, jolta 
täytyy suojautua, hyljätä ennen 
kuin tulee hyljätyksi. Haavoit-
taa, ettei tulisi haavoitetuksi. 
Pistää, ettei tule pistetyksi. 

Elokuva sijoittaa viimeisen 
taistelun Lupen ja Manoleten 
välirikon yhteyteen. Toisis-
sa lähteissä kerrotaan, että he 
suunnittelivat avioliittoa viimei-
sen kauden jälkeen. Ajoiko Ma-
noletea riskinottoon sitoutumi-
sen kauhu, loukattu miehuus 
vai yleisön kannustuksen, hy-
väksynnän ja rakkauden kaipuu, 
sen voi elokuvan katsoja päätel-
lä itse omien sisäisten mieliku-
viensa kautta. 

Elokuvan tulkinta kertonee 
enemmän jokaisen omasta fan-
tasiamaailmasta kuin Manole-
ten historiallisesta elämästä. 
Manolete elokuvana tarjoaa 
mainion peilin tutkia omia ha-
lun ja vallan välisiä jännittei-
tään vihan ja rakkauden maas-
toissa.

Seksuaalisen halun ja haluttomuuden psykodynamiikka
Mitä haluamme, kun ha-
luamme? Omistammeko 
oman halumme vai onko se 
toisen miellyttämisen pal-
veluksessa?  Seksuaalisen ha-
lun ja haluttomuuden kysy-
mykset koskettavat jokaista 
ihmistä. Toiseen kohdistuvan 
halun ja kaipuun kantaminen 
on ilman suhdetta eläväl-
le kivulias asia. Suhteessa 
elävälle halujen määrän 
kohtaamattomuus tai toisen 
halujen vähäisyys aiheuttaa 
pettymyksiä, turhautumisia, 
torjutuksi tulemista ja louk-
kaantumisia.  

Anna-Leena Härkösen saman-
nimiseen romaaniin perustuva 
elokuva Ei kiitos tarkastelee 
seksuaalisen halun ja halutto-
muuden dynamiikkaa pitkässä 
parisuhteessa. Tässä artikkelis-
sa kirjoitan yleisesti seksuaali-
sesta halusta ja lähestyn Helin 
ja Matin suhdetta psykosek-
suaaliterapian näkökulmasta. 
Viittaan kirjoituksessani myös 
kirjatekstin yksityiskohtiin, 
jotka eivät elokuvassa tule 
esiin.    

Halun määrä ei ole vakio. 
Sen vaihteluun vaikuttavat ruu-
miillisten tekijöiden, sairauksien 
ja lääkitysten lisäksi monet elä-
män tapahtumat, mielen sisäiset 
prosessit, ihmissuhteiden tie-
dostamaton dynamiikka ja vuo-
rovaikutukselliset muuttujat. 
Yksin elävällä vähäisen halun 
jaksot saattavat olla jopa helpot-
tava asia, sillä silloin asiaa ei tar-
vitse kohdata suhteessa toiseen 
ihmiseen. 

Halu elää ruumiissamme, 
mielessämme, suhteissamme ja 
hetken vuorovaikutustilanteis-
sa. Seksuaalinen halu on perusta 
seksuaalisille tunteille, mieliku-
ville ja motivaatiolle seksuaali-
seen toimintaan. 

Halu saa energiansa ruumiis-
tamme ja mielestämme. Sen 
syntyyn vaikuttavat hormonaa-
liset, anatomiset ja neurofysio-
logiset tekijät sekä meissä oleva 
synnynnäinen halu suuntautua 
emotionaalisesti kohti toista ih-
mistä. 

Halun voi herättää ulkoi-
set tekijät, kuten jokin tuoksu, 
maku, ääni, tai näky. Sen voi 
herättää myös mielen sisäiset 
tekijät, kuten ajatukset, tiedos-
tamattomat ja tietoiset fantasiat 

Sanna Aavaluoma 
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tai esimerkiksi onnellisuuden 
tunne. Nämä tasot kietoutuvat 
yhteen joskus yllättävälläkin ta-
valla. 

Fyysisen tai psyykkisen sai-
rauden ja/tai lääkityksen seu-
rauksena halun katoaminen 
tai piiloutuminen aiheuttaa 
huonommuuden kokemuksia, 
syyllisyyttä ja häpeää. Mielen 
prosessit heijastuvat arkisiin 
vuorovaikutushetkiin ja saavat 
aikaan läheisyyden ja intiimiy-
den ilmaisujen vähenemisen tai 
muuntumisen sävyiltään nega-
tiivisiksi. Pitkään jatkuessaan 
kielteiset tunteet, läheisyyden 
välttely ja väheneminen alkavat 
sammuttaa suhteessa seksuaa-
lisuuteen kohdistuvaa yhteistä 
valoa. Asiat hämärtyvät, tunteet 
synkkenevät ja vuorovaikutus 
muuttuu yhä vähemmän innos-
tavaksi.  

Ajoittainen haluttomuus 
on tavallista, eikä sitä luoki-
tella seksuaaliseksi häiriöksi. 
Haluttomuuden pitkittyessä ja 
jatkuessa on tärkeää pysähtyä 
kuuntelemaan haluttomuuden 
merkityksiä ja viestejä itsestä, 
kumppanista ja suhteesta. Ha-
luttomuuden syiden selvittä-
minen ammattilaisen kanssa on 
tärkeää, sillä haluttomuuden 
taustalla voi olla hormonitason 
lasku, hoitamaton psyykkinen 
ongelma tai piilevä fyysinen 
sairaus. Haluttomuus voi myös 
olla käytössä olevan lääkityksen 
sivuvaikutus. 

Diagnostisesti haluttomuu-
desta voidaan puhua, kun oi-
reet (seksuaalisten fantasioiden 
ja ajatusten tai seksuaalisen 
kanssakäymisen halun puuttu-
minen) ovat kestäneet yli puoli 
vuotta ja ne aiheuttavat huo-
mattavaa stressiä. 

Pitkän ajan kuluessa ongel-
ma on voinut monimutkaistua 
ja onnistunut hoito edellyttää-
kin usein kokonaisvaltaista in-
terventiota, joka huomioi niin 
ruumiin, mielen, suhteen ja 
käyttäytymisen ulottuvuudet. 
Psykoterapeuttisesta hoidosta 
on hyötyä erityisesti silloin, kun 
haluttomuuden taustalla on 
seksuaalikielteisen kasvatuksen 
aiheuttamaa tietämättömyyt-
tä tai syyllisyyttä, kielteisyyttä 
omaa kehoa tai seksuaalisuutta 
kohtaan, masennusta, ahdistu-
neisuutta, seksuaalisia traumoja 
tai parisuhteessa olevia ongel-
mia.  

Psykoseksuaaliterapias-
sa psykoanalyyttisen paripsy-
koterapiaan kytkeytyy seksu-
aalianamnestinen työskentely 
sekä erilaiset yksilölliset ja parin 
yhteiset moniaistillisuutta he-
rättelevät hellyysharjoitukset. 
Yhdessä parin kanssa löydetään 
ongelmalle altistavat, ongelman 
laukaisseet ja sitä ylläpitävät te-
kijät. Näin hahmottuu kolmen 
tason työskentelytarpeet sekä 
puolisoiden ja parin mennei-
syyteen, nykyisyyteen ja tulevai-
suuteen liittyvät kysymykset. 

Työskentely altistavien teki-
jöiden maailmassa auttaa puo-
lisoita ymmärtämään itsensä 
ja toistensa ylisukupolvisten 
siirtymien teemoja sekä tiedos-
tamattomia vuorovaikutus- ja 
kiintymyshaavoja, aiemmissa 
parisuhteissa koettuja asioi-
ta, sekä yhteisen parisuhteensa 
vaiheita. Puolustautumistavat, 
reaktiot ja pyrkimykset tulevat 
ymmärrettäviksi. 

Ongelman laukaisevien te-
kijöiden hahmottaminen mah-
dollistaa yhdessä kohtaamatta 
jääneiden tapahtumien ja pro-
sessien työstämisen ja vapautu-
misen piiloon jääneistä peloista, 
pettymyksistä, loukatuksi tule-
misen tai yksin jäämisen koke-
muksista sekä suremaan yhdessä 
suhteessa koettuja menetyksiä. 

Ongelmaa ylläpitävien te-
kijöiden tunnistaminen luo 
pohjan konkreettisille tässä het-
kessä olevien vuorovaikutuksel-
listen ongelmien työstämiselle 
ja uuden yhteyden rakentumis-
ta mahdollistavien asioiden vah-
vistamiselle. Altistavien, laukai-
sevien ja ylläpitävien tekijöiden 
tunnistamisen myötä suhtees-
sa nyt koettu ongelma lakkaa 
olemasta toisen syytä. Pari voi 
oivaltaa miten koettu ongelma 
palvelee kumpaakin osapuolta. 

Ongelmalle altistavat tekijät 
Ongelmalle altistavat tekijät 
liittyvät puolisoiden kasvuhis-
toriaan ja varhaisissa suhteissa 
mahdollistuneeseen ja koettuun 
erillisyyden ja läheisyyden tasa-
painoon, puolisoiden sisäistet-
tyyn mielikuvaan parisuhteesta 
sekä aiempiin kokemuksiin lä-
heisistä suhteista. 

Objektisuhdeteoreetikko 
David Scharff on todennut 
seksin olevan silta sisäisten ob-
jektisuhteiden ja tämän hetken 
reaalisuhteiden välillä. Hoi-

vaavan vanhemman ja vauvan 
välillä syntynyt psykofyysinen 
kumppanuus siihen liittyvine 
kokemuksineen ja tunteineen 
aktivoituu aikuisessa intiimissä 
suhteessa. Sisäistetty vanhempi, 
jona puoliso koetaan, voi olla 
hylkäävä, tunkeutuva, pakotta-
va, lempeä, leikkivä tai hellä. 

Matin sisäistetyssä parisuh-
teessa on etäinen, kylmä ja an-
kara isä ja alistettu äiti. Matti 
ei koskaan uskaltanut vastustaa 
isäänsä. Pahin vihan ilmaisunsa, 
minkä hän muistaa, on lipas-
ton laatikoiden auki repiminen 
huoneessaan. Helin isällä oli 
äidin lisäksi muita naissuhteita. 
Isä lähti jo ennen Helin synty-
mää, eikä Heli koskaan saanut 
tuntea isäänsä. Kummallakaan 
ei ole hyvää sisäistä paria. 

Heli kertoo syntyneensä uu-
denvuoden aattona ja pitkään 
ajatelleensa ilotulitusten tapah-
tuvan hänen syntymäpäivänsä 
kunniaksi. Kun totuus selvisi, 
häneltä meni synttärien juhlin-
nasta maku. Heli sai sisarpuo-
len, josta huolehti paljon lap-
sena. Toisesta huolehtiminen 
on hänelle tuttua, mutta myös 
kivuliasta. Helin perheessä me-
netysten tunnistaminen ja yh-
dessä sureminen ei ole mahdol-
listunut. Helin kertoessa äidille 
vaikeuksistaan avioliitossa äiti 
toteaa: ”Miehiä tulee ja menee. 
Joku heistä on lopulta viimei-
nen”.   

Tiedostamaton parinvalinta 
kertoo puolisoiden uskomuksis-
ta, peloista ja toiveista parisuh-
detta kohtaan. Toinen valitaan 
omaa turvallisuuden tunnetta 
tai sisäistä tarvetta vastaavak-
si. Oman kasvun ja kehityksen 
myötä toinen muuttuukin kas-
vun esteeksi ja suhde kriisiytyy. 
Heli pohtii suhteen alkuaikoja 
ja nyt kadonneita piirteitä, joi-
hin Matissa ihastui:   

”Näin jälkikäteen ajateltu-
na Matti oli alkuaikoina liian 
hyvä ollakseen totta. Hän tun-
tuu jonkinlaiselta mielikuvitus-
olennolta, tämä entinen Matti. 
Suhteemme alussa minun oli 
vaikeaa luottaa mihinkään. Pu-
tosin vähän väliä mustaan auk-
koon ja tolkutin samaa mantraa: 
Ei tästäkään suhteesta mitään 
tule, mistään ei kuitenkaan 
koskaan tule mitään!” Ja Matti 
nosti minut sieltä kerran toisen-
sa jälkeen. Olisit sinäkin joskus 
vahva, Matti pyysi – Antaisit 

sinäkin meille vähän toivoa. En 
osannut. Halusin hänen olevan 
se toivo. Mitä hän minusta ai-
koinaan halusi? Ehdotonta rak-
kautta ja huolenpitoa? Täysin 
ymmärrettävää. Ensin lapsuus 
sen narisevan nylkyrin ja ku-
tistetun naisenraadon kanssa. 
Ja sitten tulin minä, terveyden 
perikuva tissit tanassa. Hän haa-
veili varmaan hukkumiskuole-
masta minun rintojeni välissä, 
hänhän on mies, joka hellittelee 
kuolemankuvitelmiaan. Mitä 
minä halusin hänestä? Mah-
dollisimman muuttumattoman 
mötikän, kuin raskaasti liiku-
teltavan huonekalun, joka on 
ja pysyy. Ikuisesti. Aviomiehen, 
joka ei varmasti jätä perhettään 
niin kuin minun isäni teki.”  

Ongelman                                                  
laukaisevat tekijät 
Matin ja Helin suhde kehittyi 
turvalliseksi. Matti pysyi Helin 
toivomana ”muuttumattoma-
na mötikkänä” luoden turvalli-
suutta ja jatkuvuutta. Parisuh-
teeseen sitoutuneena Heli antoi 
Matille toivoa ja rakkautta. 

Turvallisuuden ja toisen 
muuttuessa itsestään selvyy-
deksi ne alkavat puuduttaa. On 
voitava kokea toisen ilmaise-
maa halua ja halutuksi tulemis-
ta. Halu edellyttää erillisyyttä. 
Halu ilman erillisyyttä on vain 
sulautumista toisen kanssa. Kas-
vaakseen ihmisenä kummankin 
tulee voida luoda suhde niihin 
puoliin itsessään, joita on pelän-
nyt. 

Heli käsittelee vapauden ja 
sitoutumisen välistä jännitet-
tä, oman itsensä löytämistä, 
haluttuna olemisen kaipuuta 
sekä oman isän uskottomuutta 
suhteessaan Jarnoon. Suhteessa 
Mattiin toteutuu turhautumi-
nen, pettyminen ja suru siitä, 
ettei saa sitä mitä haluaa. 

Matille Heli edustaa ankaraa 
ja vaativaa isää, jota ei ole voi-
nut vastustaa. Matti etsii omaa 
tilaansa, kuulluksi tulemista, ja 
yhteyden kokemusta suhtees-
saan Heleneen. Helille petty-
myksen tuottaminen ja Helin 
vaatimusten vastustaminen 
tuottaa syvää tyydytystä, vih-
doinkin hänellä on lupa vastus-
taa. Samalla hän tuottaa Helille 
samankaltaisen pettymyksen 
kuin Helin mielessä poissaoleva 
ja hänestä kiinnostumaton isä. 

Heli ja Matti tarvitsevat tätä 
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kipua tuottavaa puolta toisis-
taan voidakseen itse tulla ko-
konaisemmiksi ja ilmaista niitä 
tunteita, joita ei suhteessa van-
hempiin voineet ilmaista.   

Oidipaalikehityksen hyvänä 
ratkaisuna lapsi voi hyväksyä 
oman pienuutensa suhteessa 
aikuisiin, saavuttaa kyvyn jäädä 
ulkopuolelle ilman tuhoutu-
misen pelkoa. Parhaimmillaan 
se tuottaa lapselle kokemuksen 
olla toisiaan rakastavien van-
hempien rakastama lapsi. Hyvän 
oidipaaliratkaisun myötä syntyy 
kyky kolmanteen positioon – 
kyky tarkastella itseä, toista ja 
suhdetta, jossa molemmat ovat 
osallisina. 

Heli ja Matti pyrkivät löytä-
mään itsensä suhteensa ulko-
puolella. He työstävät oidipaa-
lisia kysymyksiä ulkopuolelle 
jäämisestä ja jättämisestä konk-
reettisten kolmansien  avul-
la. Matin kontakti Heleneen 
ja Helin intohimoinen suhde 
Jarnoon antaa kummallekin jo-
takin, mitä heidän välisestään 
suhteesta puuttuu. Samalla ne 
mahdollistavat kummallekin 
jonkin yksityisen maailman, jo-
hon toinen ei kuulu. 

Heli ei kuitenkaan voi pala-
ta 28-vuotiaan kokemusmaa-
ilmaan monista yrityksistään 
huolimatta. Vetävät vaatteet, 
nuorentava laserhoito tai yritys 
sopeutua Jarnon vapaaseen elä-
mäntyyliin eivät tyydytä. Heli 
kaipaa vastavuoroista aikuista 
suhdetta. Jarnon vielä osa-ob-
jektitasolla oleva käsitys naisesta 
on toisenlainen. Jarno sanoo: 
”Nainen pitää ottaa kokonais-
valtaisesti, ei se ole pelkkä pillu, 
se on myös tissit ja perse”.   

Matti ja Heli ovat olleet 
yhdessä 15 vuotta. Heillä ei 
ollut pitkää kahdenkeskistä ai-
kaa ennen tuloa vanhemmik-
si. Vanhemmaksi tulon myötä 
aktivoituu kokemukset omista 
vanhemmista ja suhteista hei-
hin. Nyt 13-vuotias tytär Sissi 
on itsenäistymässä ja heräämäs-
sä omaan seksuaalisuuteensa. 

Lasten aikuistuminen herät-
tää usein vanhemmissa tiedos-
tamattoman ahdistuksen omas-
ta ikääntymisestä ja kysymykset 
siitä, mitä elämällä on vielä it-
selle tarjottavana. Vieläkö minä 
olen jonkun silmissä haluttava? 
Vieläkö onnistun herättämään 
seksuaalista mielenkiintoa? 

Voi myös olla, että kodissa, 

jossa nuoren seksuaalinen ener-
gia alkaa kukoistaa, toisen tai 
molempien vanhempien tulee 
piilottaa omaa seksuaalista ha-
luaan, sillä nuoren energia vi-
rittää, ja se on pelottava ajatus. 
Oman halun sammuminen voi 
olla tiedostamattomasti varma 
keino välttää vaara minkään ta-
soisen insestisen viestin tai tun-
nelman olemassaolosta. 

Matin isän muistisairaus he-
rättää kokemukset suhteessa 
isään ja kysymykset omankin 
elämän rajallisuudesta, yksinäi-
syydestä ja kuolemasta. Helille 
suhde puuttuvaan isään on ki-
vulias. Heli ja Matti eivät voi 
kohdata näitä kysymyksiä yh-
dessä. Matti alkaakin kaivata 
majakanvartijaksi, saisi olla hil-
jaa ja yksin.  

Sekä halun korostumisella 
tai sammumisella voi olla ko-
kijalleen mielekäs merkitys. Jos 
omaa tilaa ja halua ei ole kun-
nioitettu, halu on kytkeytynyt 
toisten halun kohteena oloon 
tai toisten halun toteutumisen 
mahdollistamiseen. Toisten hal-
lussa olleen halun onkin sam-
muttava, jotta omaa orastavaa, 
itsen puolella olevaa halua voi 
alkaa kuunnella ja sille voi alkaa 
antaa tilaa. Mahdollisuus ja lupa 
haluta jotakin itselleen tai olla 
haluamatta mitään, on vapaut-
tavaa sille, joka on ollut paljosta 
vastuussa, huolehtinut muiden 
tarpeista. Sammumisen syven-
tyessä tai haluamisen muuttues-
sa pakottavaksi elämän energia 
alkaa kuitenkin hiipua.  

Ongelmaa ylläpitävät tekijät 
Seksuaalinen vuorovaikutus 
edellyttää toistuvia minän rajan 
ylityksiä. Toisen lähelle päästä-
minen ja pääseminen, hetkel-
linen sulautumisen kokemus, 
orgasmissa kontrollista luo-
puminen ja uskallus heittäytyä 
omaan yksityiseen nautintoon 
ja jälleen kurottautua sieltä koh-
ti toista – yhteisen hyvän olon 
tilaan merkitsevät nopeasti vaih-
tuvia erillisyyden ja yhteyden 
kokemisen tiloja.     

Sekä vetäytyminen että ta-
kertuminen lisäävät Matin ja 
Helin ahdistuneisuutta. Ah-
distuneisuus sammuttaa sek-
suaalisuuden edellyttämää va-
pautuneisuutta ja leikkisyyttä. 
Takertuva ja ajoittain hyökkää-
vä Heli odottaa Matin huomi-
oivan ja haluavan häntä enem-

män. Syyllistäminen ja vaativuus 
työntävät Matin etäämmälle. 
Matti menee lukkoon tai puo-
lustautuu. Heli kokee Matin 
suojautumisen hylkäämisenä. 
Heli loukkaantuu ja kääntää sel-
känsä Matille. Yhtälö on mah-
doton. Yhteys katkeaa. 

Hyökkäys ja kritiikki toi-
mivat suojana omille yksinäi-
syyden ja torjutuksi tulemisen 
kokemuksille. Oman kivun ja 
kaipauksen ilmaiseminen toimi-
sikin todennäköisesti myös vä-
hemmän halua kantavan haluja 
esiin kutsuvasti. 

Rakkausloma Kreikkaan 
paljasti Matin ja Helin vaikeu-
den tarkastella suhdettaan mo-
lempien näkökulmasta. Kiista 
kamerasta tiivisti pakottavan 
tarpeen saada toinen sopimaan 
omiin mielikuviin ja toiveisiin, 
Matin sanoin ”säädöt kohdal-
leen”. Kamera rikkoutui, yhteis-
tä kuvaa ei syntynyt. Molemmat 
näkivät ongelman toisissaan. 

Toistensa puoleen käänty-
misen sijaan Heli haki kanna-
telluksi tulemisen kokemusta 
hotellin baarista, Matti jäi kellu-
maan uima-altaaseen.  Heli näki 
ongelman Matin masennukses-
sa, Matti totesi, ettei Heli ole 
käsitellyt asioita. Helin ehdotus 
paripsykoterapiasta sai Matin 
kauhun valtaan. ”Mä en lähde 
sönköttämään meidän asioista 
jollekin ulkopuoliselle”. Matin 
torjuttua ajatuksen terapiasta 
Heli valtuutti Matin työstä-
mään asiaa jonkun ulkopuolisen 
kanssa – ilmaisten kummankin 
tarpeen saada tavalla tai toisella 
tarkastella tilannetta.  

Matin parkaisu ”Sä olet niin 
yhdyntäkeskeinen ihminen!” 
saa Helin pohtimaan olisiko on-
gelma sittenkin hänessä. Kysy-
mys kaipaanko enemmän lähei-
syyttä vai Mattia on askel kohti 
merkittävää oivallusta.  Vielä 
kummallakaan ei ollut kykyä 
nähdä PariTilaa, jossa molem-
mat ylläpitävät ongelmaa.  

Monilla pareilla käsitys sek-
suaalisuudesta rajoittuu penet-
raatioon. Läheisyys, kosketus, 
hellyys jäävät sivuun ja putoavat 
vähitellen parin välisestä vuoro-
vaikutuksesta kokonaan. Elo-
kuvan ainoassa Helin ja Matin 
välisessä rakastelukohtauksessa 
Matti näyttää laukeavan no-
peasti. Herkkä siemensyöksy 
voi olla reaktiota seksin herät-
tämään ahdistukseen tai sen 

herättämä häpeä ja riittämät-
tömyyden tunne voi olla syy 
Matin haluttomuuteen. Lauet-
tuaan Matti sanoo ”Kiitos” ja 
käpertyy omaan maailmaansa 
jättäen Helin yksin vailla tyydy-
tystä – tai sen kysymistä toivoi-
siko Heli häneltä jotakin. 

Suhteen voimavarat 
Heli ja Matti rakastavat toi-
siaan, ja voivat myös sanoa sen 
toisilleen ääneen. Kumpikaan 
ei halua suhteen päättymistä. 
Yhdyntäseksin vähyydestä riip-
pumatta heillä on läheisyyttä 
fyysistä kosketusta, hellyyttä ja 
intiimejäkin hetkiä. Heli ja Mat-
ti arvostavat toisiaan vanhempi-
na. Sissin viesti Lontoosta saa 
heidät tunnistamaan ylpeyden 
tyttärestään, jonka ovat yhdes-
sä luoneet. Paripsykoterapian 
aloittaminen kertoo yhteisestä 
halusta tehdä työtä suhteen el-
pymiseksi. 

Kirjan lopussa Heli toteaa: 
”Tajuan äkkiä, ettei minun ole 
pakko rakastaa häntä. Tulen 
melkein hilpeäksi. Mihin kaik-
keen se antaakaan mahdollisuu-
den - vaikka siihen että rakastan 
häntä.” 

p.s. 
Elokuvassa annettu kuva pa-
ripsykoterapiasta on erikoinen, 
eikä se nouse Härkösen teks-
tistä. Kuvitelma siitä, että sek-
suaalista halua voisi herättää 
rohkaistumalla huutaa ”kyr-
pää” on naiivi, yksinkertaistava 
ja ihmismieltä aliarvioiva. Psy-
koseksuaaliterapiassa pari voi 
käyttää omia sanojaan genitaa-
leistaan ja seksuaalisesta vuoro-
vaikutuksestaan ja toiminnas-
taan. Psykoseksuaaliterapeutti 
ei tee niin. Seksuaalisuudesta, 
seksistä ja sen haasteista voidaan 
kyllä puhua konkreettisesti ja 
yksityiskohtaisesti, mutta psy-
koseksuaaliterapeutin tehtä-
vä on tukea aikuisuutta myös 
käyttämällään kielellä. Se ei ole 
tiettyyn ikäkauteen tai tyyliin 
kytkeytyvää kieltä, ei rehente-
levää eikä tunkeutuvaa. Psyko-
seksuaaliterapeutin käyttämään 
sanastoon kuuluvat esimerkiksi 
penis, vagina, vulva, klitoris, 
yhdyntäseksi, masturbointi, hel-
lyys, intiimiys, kosketus, halu, 
kiihottuminen, laukeaminen, 
ilo ja nautinto. 
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Seksuaalisten aloitteiden 
tekeminen, aloitteisiin vas-
taaminen, toisen kutsuun liit-
tyminen tai siitä vetäytymi-
nen ovat monessa suhteessa 
vaikeita asioita. Aloitteen 
tekemisestä, siihen vastaami-
sesta tai siitä kieltäytymises-
tä ja tilanteiden herättämistä 
tunteista puhuminen ei aina 
ole helppoa. 

Pyytäminen, ehdottaminen, us-
kaltautuminen, torjuminen ja 
torjutuksi tuleminen edellyttä-
vät itseluottamusta ja itsetuntoa. 
Vaikka ajassamme korostetaan 
yksilön itsemääräämisoikeutta 
ja yksilöllisen halun täyttymisen 
merkitystä, seksuaalisen aloit-
teen torjumista suhteessa pide-
tään syvästi loukkaavana. Joskus 
kieltäytymisen ja haluttomuu-
den raja katoaa ja ilmiöt mene-
vät keskenään sekaisin. 

Naistenlehdet käsittelevät 
seksuaalisia kysymyksiä usein 
yksipuolisesti ja vähäisillä taus-
tatiedoilla. Eräs asiantuntija 
määritteli seksistä kieltäytymi-
sen yksiselitteisesti merkiksi 
huonosta suhteesta ja totesi sen 
puoltavan eroa. Kieltäytymisen 
dynamiikkaa ei useinkaan tar-
kastella puolisoiden yhteisenä 
asiana. 

Yhtä tärkeää kuin seksuaali-
sen halun tarkastelu, on pohtia 
suhteessa seuraavia kysymyksiä: 
Kykeneekö kumpikin sietämään 
pettymystä, torjutuksi tulemista 
ja niiden aiheuttamaa ahdistus-
ta? Kykeneekö kumpikin tor-
jumaan toisen silloin, kun oma 
halu on nukuksissa? Säilyykö 
yhteys toiseen myös pettyneenä?  

Kieltäytymisen ja aloitteel-
lisuuden välinen tasapaino 
suhteessa kertoo puolisoiden 
välisestä lähestymisen ja vetäy-
tymisen dynamiikasta. Jos toi-
nen on aina aloitteellinen, ei 
toisen oma halu ehdi herätä. 
Passiivisuus voi herättää toises-
sa pettymystä, turhautumista, 
hylätyksi ja arvottomaksi itsen-
sä tuntemista. Turhautumis-
ten sanallinen purkautuminen 
vahvistaa kuitenkin torjuvassa 

osapuolessa häneen kohdistu-
vaa tyytymättömyyttä enem-
män kuin toiveita ja myönteisiä 
asioita. Turhautunut, kritisoi-
va tai närkästynyt puoliso on 
vaikeasti lähestyttävä, hän ei 
herätä halua tai kutsu aloitteel-
lisuuteen. Vähäisestä aloitteel-
lisuudesta kritisoidulla kynnys 
uskaltautumiseen kasvaa ja tyy-
tymättömyyden kierre suhtees-
sa syvenee. Molemmat suojau-
tuvat omalta kivultaan, torjuttu 
hylätyksi tulemiselta ja torjuja 
riittämättömyydeltä. Puolisot 
muuttuvat toistensa mielissä 
”vonkaajaksi” ja ”pihtaajaksi”.  

Lähestyn myöntymisen ja 
kieltäytymisen teemaa neljällä 
kysymyksellä, joihin toivon si-
nun tätä lukiessasi pysähtyvän. 
Kysy ne itseltäsi pohtien myös 
sitä, olisitko vastannut toisin 
vaikkapa vuosi tai kymmenen 
vuotta sitten. Miten haluaisit 
vastata? Mikä neljästä kysymyk-
sestä on sinulle helpoin, mikä 
haastavin? Entä kumppanillesi? 

Mikä kysymyksistä herättää eni-
ten keskustelua välillänne? Entä 
minkälaisia nuo keskustelut ovat 
tunnesävyltään? Tunnistatteko 
välillänne olevaa dynamiikkaa? 

Uskallatko pyytää? 
Puolisoiden varhaiset tyydyte-
tyksi tulemisen kokemukset ja 
niihin liittyvä oma aktiivisuus 
säätelee halun tunnistamisen 
ja ilmaisemisen välistä rytmiä. 
Varhaisten tarpeiden tyydyte-
tyksi tuleminen ennen lapsen 
ilmaisemaa tarvetta tukee pas-
siivisuutta, jossa odotetaan ja 
luotetaan toisen aktiivisuuteen. 
Jatkuva ponnistelu oman tilan 
ja tarpeiden kuulluksi tulemi-
seksi puolestaan tukee vaati-
muksen sävyttämän aktiivisuu-
den kehittymistä. 

Näiden välillä on kokemus-
maailma, jossa syntyy luottamus 
kuulluksi tulemiseen, yhteyteen 
ja vastavuoroisuuteen. Sekä 
oman halun ilmaiseminen, että 
pelko siinä torjutuksi tulemises-

ta voivat koitua haasteeksi tai 
esteeksi aloitteellisuudelle tai 
toisen aloitteellisuudelle tilan 
antamiselle.  

Uskallatko sanoa kyllä? 
Rakkaus sisällyttää myös pet-
tymyksen ja turhautumisen 
tunteet. Jokaiseen suhteeseen 
kuuluu ajoittain ärtymystä ja 
hetkellisiä vihan tunteita toista 
kohtaan.  

Itseltä kielletyt tunteet, 
kumppaniin kohdistuvat petty-
mykset tai hänen aiheuttamansa 
loukkaukset voivat muodostua 
esteeksi paitsi aloitteellisuudelle, 
myös myöntymiselle. Tiedosta-
maton tai torjuttu viha kohdis-
tuu kumppaniin kieltäytymisen 
ja torjumisen muodossa. Omat 
hylätyksi ja ei-toivotuksi tule-
misen kokemukset siirretään 
näin kumppanin koettaviksi ja 
kannettaviksi. Surullista on, että 
samaan aikaan omat kaipuut ja 
tarpeet jäävät tyydyttymättä. 

Puolisot aktivoivat toisissaan 
kokemuksia aiemmista merkit-
tävistä suhteista. Puolison kans-
sa työstetään sitä, mikä jonkun 
toisen kanssa jäi kesken. Nykyi-
sessä suhteessa läheisyydestä ja 
seksistä kieltäytymällä aikuinen 
voi esimerkiksi työstää koke-
muksiaan tunkeutuvana, välin-
pitämättömänä tai vaarallisena 
koettuun omaan vanhempaan. 

Myöntyminen voi merkitä 
myös ahdistavalta tuntuvaa lä-
heisyyttä oman kasvun kohdas-
sa, jossa keskeisintä on omien 
tarpeiden tunnistaminen. Vas-
taamalla ”kyllä” avaa oven 
vastuun ottamiseen itsestä ja 
omasta nautinnosta sekä mah-
dollisuuden yhteiseen leikkiin. 
Myöntyminen merkitsee sisäistä 
irrottautumista aikaisemmista 
ei-tyydyttävistä objekteista. Se 
voisi siis merkitä uuden hyvän 
alkua, mutta se vaatii rohkeutta. 

Uskallatko sanoa ei? 
Hyvän parisuhteen myytteihin 
kuuluu oleminen aina valmii-
na seksuaaliseen kanssakäymi-
seen toisen kanssa. Oman olon 
kuuntelu ja kunnioittaminen 
sisältää kuitenkin sisäisen luvan 
sanoa tarvittaessa ”kiitos ei”.  

Kiitos ei kyllä

Sanna Aavaluoma 
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Kieltäytymiseen on monia 
syitä. Liian pitkään jatkuessaan 
se näivettää parin välisen seksin. 
Silläkin voi kuitenkin paradok-
saalisesti olla kieltäytyjän kan-
nalta alun perin kasvua palvele-
va tarkoitus. 

Haluttomuutta pidetään 
yleisemmin naisen ongelmana. 
Seksistä kieltäytyvä mies ajatel-
laan masentuneeksi tai hänellä 
arvellaan olevan sivusuhde, jos-
sa tarpeet tulevat tyydytetyksi. 
Parisuhteessa puolisot sijoitta-
vat toisiinsa ominaisuuksia ja 
psyykkisiä tehtäviä, jotka ovat 
itselle joko kiellettyjä tai tunte-
mattomia. Toisen tietynlainen 
käyttäytyminen on silloin tar-
peen oman psyykkisen kasvun 
mahdollistumiseksi. 

Kieltäytyminen ja rajojen 
asettaminen voi suhteessa tulla 
tai jäädä vain toisen tehtäväksi. 
Pelko toisen mielen pahoitta-
misesta tai uskomus siitä, että 
on vastuussa toisen tyytyväisyy-
destä voivat lukita mahdollisuu-
den kieltäytyä. Uusi tasapaino 
on mahdollista saavuttaa, kun 
kumpikin voi sietää pettymystä 
ja turhautumista ilman yhtey-
den katkeamista tai pelkoa sen 
katkeamisesta. 

Torjuminen ja torjutuksi 
tuleminen herättää myös mie-
likuvan jostakin pahasta, suh-
teelle haitallisesta tuholaisesta. 
Torjujan näkökulmasta voidaan 
kysyä mitä ovat ne tuholaiset, 
joita vastaan suojaudutaan, 
jotka tulee kieltäytymisen tor-
junta-aineella tuhota. Ovatko 
tuholaiset lajiltaan intiimiyden, 
ilon, leikin, avoimuuden vai 
vastaanottamisen sukua? Koska 
torjunta-aine on myrkky, se tap-
paa jotakin. Jos myrkkyä käyte-
tään liian suurina annoksina tai 
liian usein, tulisi huolestua siitä, 
mitä itsessä ja kumppanissa sen 
käytön myötä kuolee?  

Mitä sinussa tapahtuu, kun 
kumppanisi kieltäytyy?  
Kumppanin kieltäytyminen sek-
sistä koetaan itseen kohdistu-
vana loukkauksena. Ymmärret-
tävästi oman halun tarjoamisen 
torjutuksi tuleminen aiheuttaa 
pettymyksen. Kieltäytymisellä ei 
kuitenkaan useinkaan pyritä sa-
tuttamaan toista. On tavallista, 
että parit kertovat seksin suh-
teessaan päättyneen torjutuksi 
tulemisen aiheuttaneeseen louk-
kaantumiseen ja sitä seurannee-
seen puhumattomuuteen.  

 Oidipaalisen kehityksemme 
kulkuun ja riittävään ratkaisuun 
liittyy monenlaisten psyykkisten 
kykyjen haltuunottoa. Oidipaa-
lista vaihetta elävä lapsi uskaltaa 
ilmaista toiveensa ja halunsa 
vanhempiaan kohtaan ja uhma-
ta vanhempien ylivoimaisuutta 
siitäkin huolimatta, että reali-
teetti alkaa vähitellen valjeta. 

Lapsen viestien arvostavasti 
hyväksyminen on yhtä tärkeää 
kuin tuottaa lapselle pettymys, 
lohduttaa häntä ja hyväksyä hä-
net myös pettyneenä. Vanhem-
man tapa torjua lapsen toiveita 
ja vaatimuksia vaikuttaa siihen, 
miten lapsi oppii sietämään 
pettymystä ja löytämään oman 
paikkansa elämässä. Kun lasta ei 
nöyryytetä tai nolata, hän oppii, 
ettei aina saa haluamaansa, eikä 
oma toiselle tarjoutuminen aina 
tule vastaanotetuksi. Siitä huo-
limatta voi olla toisen lähellä ja 
kokea olevansa rakastettu. 

Ellei lapsi tule lainkaan torju-
tuksi vaan vanhempi tekee hä-
nen kanssaan salaisen sopimuk-
sen ainaisesta kumppanuudesta, 
lapsesta ei kehity itseensä hy-
vällä tavalla luottavaa aikuista. 
Hänelle rakentuu epärealistinen 
kuvitelma itsestä ja omasta ky-

vystä saada tahtonsa läpi tilan-
teessa kuin tilanteessa. 

Hänelle torjunta on rak-
kaudeton, halun kuolemaan 
johtava teko, joka herättää 
kokemuksen suunnattomasta 
epäoikeudenmukaisuudesta. 
Hänelle tyydyttävän vastavuo-
roisen suhteen luominen aikui-
sena on suuri haaste. Hän voi 
elää suhteessa, jossa molempien 
halu on kuollut. Hän saattaa 
myös elää kulissisuhteessa, jossa 
tyydytys haetaan suhteen ulko-
puolelta. Kenties hän elää sink-
kuna vaihtaen suhteen uuteen 
aina kun elämän todellisuus 
pettymyksen, torjumisen ja tur-
hautumisen tunteineen alkavat 
muodostua sietämättömiksi. 

Intiimissä suhteessa lähellä 
olo, pyytäminen ja suostuminen 
ovat yhtä vaativia ja rohkeutta 
kysyviä kuin kieltäytymisen het-
ketkin. Hyvässä suhteessa voi-
daan tehdä aloitteita, kieltäytyä 
tai iloita niistä riippumatta siitä, 
minkälaiseen läheisyyteen ne 
johtavat.

Kirjoitus on julkaistu aiemmin teok-
sessa Aavaluoma: Elämä Suhteel-
liSeksi. Kirjoituksia psykoseksuaali-
suudesta. Suhteessa Oy 2020

Suhteessa Oy on tänä vuonna 
toista kertaa mukana Helsin-
gin kirjamessuilla näytteillea-
settajana! Mikäli koronapan-
demiatilanne mahdollistaa 
messujen toteutumisen, löydät meidät ja esittelypöytämme tors-
taista sunnuntaihin 27.-30.10.2022 Helsingin Messukeskuksesta. 

Lokakuun loppu on hyvää aikaa tehdä hankintoja joululahjoiksi- 
ja mikä sen mukavampi lahja kuin hyvä kirja! Luonnollisesti kaikki 
kirjamme ovat messujen ajan erikoistarjouksessa. Tule siis tutus-
tumaan esittelypaikkaamme 7d136 ja keskustelemaan kanssamme!

Helsingin Kirjamessut 2022

Suuren suosion saaneet Sannan 
neulomat SUHTEESSA-sukat nyt 
saatavilla seminaarista! Ohuesta 
villasekoitelangasta neulotut vä-
rikkäät SUHTEESSA-sukat taipu-
vat moneen käyttöön: 
• Lukusukat tekevät lukunau-

tinnosta kokonaisvaltaisen. 
• Leffasukat vapauttavat varpaa-

sikin nauttimaan elokuvasta. 
• Unisukat parantavat jalkojen 

verenkiertoa ja yöunen laatua 
lisäävät unien näkemistä.  

SUHTEESSA-sukat

KIRJAT 
Muistisairaan läheisen kirja
Jotta minua ei unohdettaisi…
Kunnes kuolema meidät eriyttää
Muistisairaan psykoterapeuttinen 
hoito ja hoiva 
Kirjoituksia Suhteessa Olosta
Elämä SuhteelliSeksi. Kirjoituksia 
psykoseksuaalisuudesta
 
Suhteessa Muistikirja + kynä
Suhteessa -sateenvarjo
Postikortit
Tapahtumajuliste
Leffasukat / Lukusukat
Muistitikku
Seminaarilehdet 2018, 2019

SEMINAARIPUODISTA 
ERIKOISHINTAAN

10 € 
20 € 
20 € 

25 € 
20 € 

20 €

7 € 
20 € 
1 -1,50 €
15 € 
17 € 
7 € 
3€ kpl 
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Viattomuuden kuolema (Venetsiassa)
Tarina maailman kauneim-
man pojan kohtalosta 
kuvaa myös traumahistorian 
hyväksikäytölle altistavaa 
vaikutusta ja hyväksikäytön 
tuhoavuutta.  

Suhteessa Elävät Kuvat -semi-
naarilehdessä 2020 kirjoitimme 
artikkelissa ”Metoo matkalla 
kohti tasa-arvoa” ikään, suku-
puoleen ja seksuaalisuuteen 
liittyvistä valtakysymyksistä elo-
kuva-alalla. Jatkamme teemaa 
pohtimalla rajojen rikkoutu-
mista ja viattomuuden tuhou-
tumista yli sadan vuoden aika-
perspektiivillä prosessissa, jossa 
kirjailijan kielletyt ja elokuva-
ohjaajan piilotetut yllykkeet es-
kaloituvat häikäilemättömäksi 
taiteen nimissä tapahtuvaksi hy-
väksikäytöksi.  

Vuonna 1971 sai ensi-iltansa 
italialaisen neorealismin mesta-
rin Luchino Viscontin ohjaama 
elokuva Kuolema Venetsias-
sa. Elokuva perustuu saksalai-
sen Thomas Mannin samanni-
miseen novelliin vuodelta 1912. 
Thomas Mann oli perheellinen 
mies, mutta jätti jälkeensä run-
saasti kirjeitä ja päiväkirjamer-
kintöjä, jotka kertovat tukahdu-
tetusta homoseksuaalisuudesta. 

Elokuvaa Kuolema Venet-
siassa pidetään ohjaajan mes-
tariteoksena ja siitä on tullut 
yksi gay-filmien varhaisista 
klassikoista. Omasta homosek-
suaalisuudestaan avoin Viscon-
ti kertoo Mannin tarinan ole-
van itselleen henkilökohtaisesti 
merkittävä ja sen olleen hänen 
mielessään vuosia. Tarina ker-
too Viscontin mukaan ihanteel-
lisesta, puhtaasta rakkaudesta, 
jossa ei ole kyse seksuaalisuu-
desta. Hän toteaa elokuvan ker-
tovan älyllisestä kuolemasta. 
Elokuvassa intellektuelli etsii 
täydellistä kauneutta, jonka löy-
täessään pojan kauneudessa sa-
malla katsoo kuolemaa.  

Turun yliopiston Italian 
modernin kirjallisuuden do-
sentti Marja Härmänmaa 
kirjoittaa: ”Thomas Man-
nin (1875–1955) hienostunut 
pienoisromaani Kuolema Ve-
netsiassa (Der Tod in Venedig, 

1912) on ainakin osittain oma-
elämäkerrallinen. Se perustuu 
Mannin vierailulle Venetsian 
Lidolle, jossa ikääntynyt kir-
jailija tapasi poikkeuksellisen 
kauniin puolalaispojan. Samoin 
pienoisromaanissa ikääntynyt 
kirjailija Gustav von Aschen-
bach vetäytyy Lidolle hoita-
maan terveyttään ja toipumaan 
ajatuksesta luomisvoimansa eh-
tymisestä sekä taiteellisen uran 
päättymisestä. Aschenbach ei 
osaa käsitellä tunteitaan eikä 
liioin todellista elämää. Ennen 
kuolemaansa Aschenbach, ku-
ten Mann itse, tapaa kuitenkin 
Lidolla kauniin nuoren puola-
laispojan, joka herättää hänes-
sä voimakkaita reaktioita aina 
pakkomielteisyyteen asti järkyt-
täen hänen silloisen elämänsä 
perusteita. Platonisen ihastu-
misen lisäksi pienoisromaani 
on kertomus ikääntymisestä ja 
lopulta kuolemasta, kauneudes-
ta ja rumuudesta. Se on herkkä 
analyysi kirjailijan mielentilasta, 

estetiikasta ja taiteista; erään ai-
kakauden lopusta ja dekadens-
sista. Luchino Viscontin saman-
niminen elokuvaversio Mannin 
pienoisromaanista valmistui 
vuonna 1971. Elokuva sai välit-
tömästi loistavan vastaanoton, 
ja ilmestymisvuonnaan se voit-
ti Cannesin elokuvafestivaalien 
25-vuotisjuhlapalkinnon. Man-
nin pienoisromaanissa keskeistä 
on katsominen ja reflektointi. 
Viscontin elokuva puolestaan 
rakentuu ihmisten katsomiselle 
ja katsotuiksi tulemiselle. Mu-
siikin ohella katseet korvaavat 
vuoropuheet, ja jopa Aschen-
bachin ja Tadzion välinen suh-
de muodostuu vain heidän 
katseistaan. Myös ympäristö 
on visuaalisesti ja symbolisesti 
merkittävä. Elokuvan ja pie-
noisromaanin paikat, Venetsian 
kaupunki ja Lido, symbolisoivat 
hienosti Aschenbachin eskapis-
tista suhtautumista elämään ja 
maailmaan.” 

Anne Välinoro otsikoi Aa-

mulehdessä 2017 julkaistun 
arvionsa Suomen Kansallis-
teatterin Kuolema Venetsiassa 
näytelmäversiosta raflaavasti: 
”Vanha mies haluaa teinipo-
jan – sanoisitko tätä kirjailijaa 
tänä päivänä pedofiiliksi?” Ky-
symys on aiheellinen. Tarinas-
sa ikääntyvän miehen rakkaus 
nuorta poikaa kohtaan herättää 
monenlaisia tunteita. Elokuva 
jättää päähenkilön mielikuvat 
katsojan mielikuvien varaan. 
Aschenbachin syyllistävät ja 
tuomitsevat ajatukset kertovat 
hänen mielessään olevasta ris-
tiriidasta. Elokuvan Tadzion 
koskemattomuus säilyy, mutta 
Aschenbachin identiteetin ja 
mieltymysten rajat tulevat haas-
tetuiksi. Tadzion nuoren iän 
vuoksi homoseksuaalisuuden ja 
pedofilian rajat hämärtyvät ja ne 
linkittyvät homofobista histo-
riaa toistaen toisiinsa liittyviksi.  
Elokuvassa fantasiat eivät muu-
tu todellisuudeksi – toisin kuin 
tapahtuu elokuvan ulkopuolella 

Sanna Aavaluoma  ja Aliina Aavaluoma
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tekijöiden ja nuoren pojan vä-
lillä.  

Ruotsalainen Björn Ander-
sen esitti Viscontin elokuvassa 
Kuolema Venetsiassa nuoren 
Tadzion roolin. Dokument-
tielokuva Maailman kaunein 
poika (Kristina Lindström ja 
Kristian Petri 2021) seurasi vii-
den vuoden ajan Björn Andre-
senin elämää 50 vuotta eloku-
van valmistumisen jälkeen.  

Dokumentti alkaa autenttisil-
la koekuvausmateriaaleilla Tuk-
holmasta vuodelta 1970, jossa 
elokuvaohjaaja Luciano Viscon-
ti etsi täydellisen kaunista nuor-
ta poikaa tulevaan elokuvaansa 
Kuolema Venetsiassa. Itselleen 
ja lapsenlapselleen kuuluisuutta 
janoava isoäiti oli ilmoittanut 
Björnin koekuvauksiin. Tulkin 
ohjeiden mukaan hämmenty-
nyt 15-vuotias Björn riisuutuu 
ja poseeraa uimahoususillaan 
Viscontille, joka sanoo olleensa 
varma valinnasta – Björn vasta-
si täydellisesti Thomas Mannin 
kuvaamaa poikaa. Kuvausten 
roolittaja toteaa Viscontin koko 
kehon elävöityneen Björnin 
lähellä. Aikuinen Andersen sa-
noo, ettei tuolloin ymmärtänyt 
mihin oli lähtemässä. 

Aikuinen Andersen kertoo 
kuvausryhmän olleen täynnä 
homoseksuaaleja ja Viscon-
tin antaneen määräyksen, ettei 
kukaan saisi edes katsoa pikku 
Tadziota. Elokuvan vahvois-
ta tunnelatauksista huolimatta 

nuoreen näyttelijään ei eloku-
van kuvausten aikana kajottu 
fyysisesti. 

Elokuvan valmistumisen jäl-
keen suojelu kuitenkin päättyi 
ja tukahdutetut voimat pääsivät 
valloilleen tuhoisin seurauksin. 
Elokuvan ensi-illassa ohjaaja 
kutsui Björniä maailman kau-
neimmaksi pojaksi. Saamaansa 
ihailua Andersen kuvaili paina-
jaismaiseksi. Kuvausryhmä vei 
Björnin homoklubille, ja hänet 
juotettiin humalaan. Illasta ja 
yöstä klubilla Andersen kertoo 
muistavansa vain mielikuvia ah-
naista katseista, märistä huulis-
ta ja lipovista kielistä. Kolmen 
vuoden kestoinen sopimus 
vei Björnin (edelleen isoäidin 
päätöksellä) Japaniin, jossa hä-
nestä tuli maan ensimmäinen 
länsimainen idoli, malli, pop-
muusikko ja homoseksuaalisen 
bishonen-estetiikan edustaja. 
Andersen muistelee saaneensa 
punaisia pillereitä, joiden voi-
malla jaksoi kuusi tai seitsemän 
esiintymistä illassa. Japanin li-
säksi Björn vietti vuoden Parii-
sissa, jossa hän kokee olleensa 
maksullinen kiertopalkinto illal-
lisilla ja juhlissa.   

Björn Andersenin perheen 
tarina kätkee monia traumoja. 
Andersen itse toteaa kaiken elä-
mässään olleen pielessä alusta 
asti. Isoäidin kasvattama poika 
ei koskaan tuntenut isäänsä. Äiti 
hylkäsi lapsensa ja löytyi myö-
hemmin itsemurhan tehneenä 

metsästä. Miehen aikuiselämä 
on ollut päihteiden ja mielen-
terveysongelmien varjostamaa. 
Hän avioitui ja sai kaksi lasta, 
mutta perheonni ei kestänyt. 
Andersen masentui ja alkoho-
lisoitui. Hän sammui 8kk ikäi-
sen lapsensa viereen ja havahtui 
vaimon huutoon kuolleen lap-
sen vieressä. ”Pirullisinta on, 
että ihminen tottuu. Elämältä 
ei odota paljon. Kun on me-
nettänyt paljon, elämästä tulee 
jollakin tavalla helpompaa. Me-
netykset eivät tunnu enää mis-
sään.” hän toteaa.  

 Seksuaalisuus moninaisuu-
dessaan ihmisten välillä on kau-
nista silloin kun se perustuu 
vapaaehtoisuuteen ja suostu-
mukseen. Toisen houkuttele-
minen, painostaminen tai pa-
kottaminen omien tarpeiden tai 
yllykkeiden kohteeksi on aina 
väkivaltaa. Alaikäisiin lapsiin 
kohdistuvat seksuaaliset teot 
eivät kuulu seksuaalisen ilmai-
suvapauden piiriin, vaan ovat 
rikos. 
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5.5.2017 
https://marjaharmanmaa.
com/2017/05/05/tho-
mas-mann-luchino-viscon-
ti-ja-kuolema-venetsiassa-tai-ve-
netsian-kuolema/ 

Leskinen J: QX Gay-koulu 11: 
Kuolema venetsiassa. 11.9.2021 
https://www.qx.fi/kulttuu-
ri/247601/qx-gay-koulu-11-kuo-
lema-venetsiassa/

Välinoro A: Vanha mies haluaa 
teinipojan – Sanoisitko tätä 
kirjailijaa tänä päivänä pedofiilik-
si. Aamulehti 6.4.2017. https://
www.aamulehti.fi/teatteri/art-
2000007587175.html

Seitsemäs suomalainen perheterapiakongressi teemalla on Läsnäolon voimaa – perheresilienssi ja 
elämänhaasteista selviytyminen järjestetään Tampereella 21.–23.11.2022. 

Suhteessa Oy on kongressin yhteistyökumppani. Meillä on tapahtumassa myyntipiste. Sannalla on 
kongressissa kaksi esitystä: 

• 22.11.2022 Vakava sairaus ja kuolema parisuhteessa ja perheessä 
• 23.11.2022 Seksuaalisuus paripsykoterapiassa

VII suomalainen perheterapiakongressi



Suhteessa Oy perustettiin 
17.1.2017. Tänä vuonna vie-
tämme toimintamme 5-vuoti-
sjuhlaa. Ammattitaitomme on 
kuitenkin rakentunut 1980- 
luvun puolestavälistä alkaen 
jatkuvan kouluttautumisen ja 
työkokemuksen myötä. Toimi-
alaamme kuuluvat yksilö- pari- 
perhe- ja psykoseksuaaliterapia, 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisten työnohjaus ja 
kouluttaminen, erilaisten tapah-
tumien järjestäminen sekä kus-
tannustoiminta 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 mui-
den sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ammattilaisten täyden-
nyskoulutusten säännölliseen 
ja monipuoliseen tarjontaan. 
Perinteiset lähikoulutukset 
ovat Koronapandemian aikana 
muuntautuneet etäsovelluksissa 
toteutettaviksi. Etäkoulutukset 
toteutuvat reaaliaikaisina ja vas-
tavuoroisina. Osallistujat ovat 
aktiivisesti mukana, eikä kou-
lutuspäivistä tehdä tallenteita. 
Palautteet etäkoulutuksista ovat 
olleet erittäin myönteisiä. Osa 
koulutuksista jääkin Zoom-so-
velluksessa toteutettaviksi ja toi-
vomme ratkaisun rohkaisevan 
osallistujia kaikkialta Suomesta 
osallistumaan. Kattavat tiedot 
vuoden 2022–2023 koulutuk-
sista löytyvät lehden sivuilta 26. 

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, pareille suunniteltu Pa-
risuhde ja vakava sairaus sekä 
Elämä muistisairauden kanssa 
kurssi kaikille muistisairauden 
koskettamille. Myös hoitoalan 
ammattilaiset ja psykoterapeu-
tit hyötyvät kurssien annista. 
Verkkokurssivalikoima täyden-
tyy.  Viime vuonna käynnisty-
neet maksuttomat webinaarit 
jatkuvat. Niissä osallistujat voi-
vat kuulla, kysellä ja keskustella 
koulutuksistamme.  

 Kirjaperheeseemme kuuluu 
parhaillaan kuusi kirjaa, joi-
den ensipainokset ovat vuosilta 
2008–2020. Osa kirjoista on 
alun perin julkaistu toisella kus-
tantajalla, mutta vuosien myötä 
niiden oikeudet ovat palautu-
neet tekijöilleen ja siirtyneet 
Suhteessa Oy:lle. Vaikka e-kirjat 
ovat lisänneet suosiotaan, us-

komme perinteisen käsin kos-
keteltavan kirjan tulevaisuuteen 
ja haluamme osaltamme vaalia 
painettujen kirjojen perinnettä. 
Pienkustannustoiminnallamme 
voimme varmistaa kirjojemme 
saatavuuden jatkuvuuden.   

Suhteessa Oy esittäytyy

Sanna Aavaluoma jatkaa Helsingin Muisti-yhdistyksen Synapsi lehdessä julkais-
tavaa Perheterapeutin palstaa, johon voi lähettää kysymyksiä muistisairauden 
perhesuhteissa herättämistä haasteista.  Kysymykset sähköpostitse osoitteeseen 
sähköpostitse toimisto@alzhki.fi tai kirjeitse osoitteeseen MuisTila, Koskelantie 
19 A 4, 00610 Helsinki. 

Lue lisää muistiperheiden perheterapiasta www.suhteessa.fi/perheterapeutin-
vastaanotto

Perheterapeutin palsta
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www.suhteessa.fi
posti@suhteessa.fi
elavatkuvat@suhteessa.fi
aliina.aavaluoma@suhteessa.fi
sanna.aavaluoma@suhteessa.fi
jouni.aavaluoma@suhteessa.fi

Facebook:
Suhteessa Oy
Suhteessa Elävät Kuvat
PariTila
MuisTila

Instagram:
Suhteessa.fi
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Iltamat
Perjantai-iltana rentoudumme Korjaa-
mon Vintillä yhdessäolon, kohtaamis-
ten, keskustelujen, hyvän ruuan ja mu-
siikin merkeissä. Iltamiin buffet illallisen 
valmistaa Soupster. House bandimme 
Kevyesti keskellä päivää vastaa illan tans-
sittavasta musiikista ja tunnelmasta. Ilta-
maperinteemme mukaan ohjelmassa on 
jälleen kisailu, jonka pääpalkintona on 
vapaapääsy vuoden 2023 seminaariin. Il-
lalliseen kuuluu lasillinen viiniä. Iltamien 
ajan avoinna olevasta Vintin baarista on 
mahdollisuus ostaa lisää juomia.  

OHJELMA 
18.15 Juhlamaljojen kohotus 
18.30 Buffet-illallinen elokuvasävelten tunnelmassa 
19.30 Kevyesti Keskellä Päivää aloittaa soiton 
20.30 Kilpailu 
21.00 Kevyesti keskellä päivää jatkaa soittoa 
22.00 Iltamat päättyvät



Aavaluoma & Tammelin (2017) 

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

Suhteessa Elävät Kuvat | 2.–3.9.202222
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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 2022: 

Aavaluoma

PariTila Parisuhteen psyko-
analyyttinen ymmärtäminen ja 
hoito

Kirja rakkaudesta, parisuhteen tiedostamat-
tomasta dynamiikasta sekä parisuhdeongel-
mien psykoanalyyttisesta hoidosta. Kirjassa 
kuvataan psykoanalyyttisen paripsykotera-
pian edellytyksiä, puitteita, menetelmää ja 
rakennetta – paripsykoterapiaprosessia al-
kuarvioinnista lopettamisen kriteereihin. 
Tämä teos on odotettu käsikirja jokaisen 
pari-ja perhepsykoterapeutin kirjahyllyyn. 

Kannet Päivi Hintsanen
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Seksuaalisuuden kirjahylly  
• Brusila, Kero, Piha, Räsänen (toim.) 

Seksuaalilääketiede. Duodecim. 
2020. 

• McCann, D (toim.) Same-sex couples 
and other identities. Psychoanalytic 
perspectives. Routledge 2022. 

• Campbell, C: Contemporary sex 
therapy – skills in managing sexual 
problems, Routledge 2020. 

• Clulow, C (toim.) Sex, attachment 
and couple psychotherapy.  Karnac 
2009. 

• Daines, B & Perrett, A: Psychodyna-
mic approaches to sexual problems 
Open University press 2000. 

• Hall, P: Koukussa seksiin. Bazar 
2019. 

• Kahr, B: Sex and psyche. The truth 
about our most secret fantasies. 
Penguine books 2007. 

• Kontula, O: Mielen seksuaalisuus. 
Duodecim 2012.  

• Reenkola, E: Intohimoinen nainen. 
Psykoanalyyttisia tutkielmia halusta, 
rakkaudesta ja häpeästä. Yliopistopai-
no 2004. 

• Tanskanen, E: Parempaa seksiä. 
Tammi 2017. 

Seksuaalisuuden leffahylly 

• Three Generations 

• Call me by your name 

• Manolete 

• Ei kiitos 

• Aurinko sisälläni (Claire Denis 2017) 
Eronnut Isabelle etsii uutta suhdetta, 
joka tyydyttäisi älyllisesti, romant-
tisesti ja seksuaalisesti. Vaihtuvissa 
suhteissa tuntuu mahdollistuvan 
vain joku toivotuista ulottuvuuksista. 

• Carol (Todd Haynes 2015)   
Aistikas tulkinta kielletyistä tunteista 
ja niiden hyväksymisen vapauttavas-
ta voimasta. 

• Huuma (Maiwenn 2015)   
Vakavaan lasketteluonnettomuuteen 
joutunut Tony käsittelee kuntou-

tumisen aikana pitkää ja tuhoisaa 
suhdettaan Georgioon. 

• Kinsey – Let´s talk about sex (Bill 
Condon 2014)    
Seksitutkimuksen pioneerin Alfred 
Kinseyn elämään perustuva elokuva. 

• Kuudes kerta (Maarit Lalli 2017) 
Kertomus naisesta, joka osasi sanoa 
kyllä ja miehestä, joka ei osannut sa-
noa ei – molemmat haluavat seksiä 
ilman tunteita.  

• Marian rakastajat (Andrey Koncha-
lovsky 1984)
Sodasta palaava Ivan löytää rakas-
tamansa Marian toisen miehen 
syleilystä. Ivan ja Maria kuitenkin 
avioituvat, mutta Ivan ei kykene 
seksuaaliseen suhteeseen Marian 
kanssa. Onko rakastaja ratkaisu 
tilanteeseen? 

• Nymphomaniac – Forget about love 
(Lars von Trier 2013)   
Lohduttomaan tunnelmaan jättävä 
tarina, jossa iäkäs poikamies löytää 
pahoinpidellyn naisen kujalta. Mies 
vie Joen kotiinsa ja Joe alkaa kertoa 
hänelle seksuaalisista kokemuksis-
taan elämänsä aikana. 

• Tom of Finland. Daddy and the 
Muscle Academy (Ilppo Pohjola)  
Henkilödokumentti Touko Laakso-
sesta ja hänen elämästään.  

• The sessions (Ben Lewin 2012) Tosi-
tarinaan perustuva elokuva polion 
myötä liikuntakyvyttömästä Markis-
ta, joka haluaa luopua neitsyydes-
tään. Toive mahdollistuu ammattilai-
sen avulla. 

• Ruotsalainen avioliitto (Jörgen Ber-
gmark 2011)    
Ystävänsä puolisoon rakastuva mies 
ehdottaa väliaikaisratkaisuksi muut-
tamista nelistään yhteen.   

• Swingers – vaihtamalla paranee? 
(Pamela Tola 2018)    
Neljää pariskuntaa osallistuu parin-
vaihtoviikonloppuun erilaisin tavoit-
tein. 

Lisää seksuaalisuudesta
Mikäli innostuit seksuaalisuuden teemoista ja haluat tietää lisää, olemme koonneet avuk-
sesi lisälähteitä aiheeseen.  
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PariTila Psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutuksen käyneitä psykoterapeutteja: 
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PariTila®Psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille III 35 op
Intensiivinen, vuoden kestoinen koulutus perustuu kokonaisvaltaiseen integratiiviseen hoitomal-
liin, jossa yhdistyvät psykoanalyyttinen teoria parisuhteesta ja paripsykoterapiasta, teoria mielen 
ja ruumiin seksuaalisuudesta ja seksuaalisuuden psykodynamiikasta, seksuaalilääketiede, kogni-
tiiviset interventiot sekä moniaistilliset harjoitukset yksilöille ja pareille. Kouluttajina Sanna Aa-
valuoma, Teemu Kärnä, Jussi Nissinen, Leena Väisälä, Riitta Rönkä, Anu Parantainen ja Hannu 
Säävälä. 21 seminaaripäivää + Suhteessa Elävät Kuvat 2023. Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena 
vuorovaikutteisena Zoom-etäkoulutuksena. Koulutus käynnistyy 20.1.2023 ja hakuaika koulu-
tukseen päättyy 5.1.2023. Koulutukseen otetaan 14 opiskelijaa. 

Vakava sairaus hoitosuhteessa UUTUUSKOULUTUS 
Vuoden kestoinen täydennyskoulutus psykoterapeuteille ja kokeneille sote-ammattilaisille. Kou-
lutuksen taustateoria on psykoanalyyttinen objektisuhdeteoria. Koulutuksessa perehdytään erilai-
siin sairaustyyppeihin, parantumattomien sairauksien sairausprosessiin ensioireista saattohoitoon, 
syöpäsairauksiin, neurologisiin sairauksiin, krooniseen kipuun, kivunhoitoon, syöpähoitoihin, 
psyykelääkkeisiin, palliatiiviseen hoitoon, saattohoitoon ja surussa tukemiseen. Koulutus sisältää 
seitsemän kaksipäiväistä seminaaria ja toteutetaan lähiopetuksena. Birgittalaissisarten luostari Turun keskustassa tarjoaa koulutuksel-
le rauhoittavat puitteet ja majoittumismahdollisuuden. Pääkouluttajina Sanna Aavaluoma ja Florence Schmitt. Koulutus käynnistyy 
3.2.2023 ja hakuaika koulutukseen päättyy 31.12.2022. Koulutukseen otetaan 14 opiskelijaa.   

PariTila® Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja hoito VIII 30 op
Vuoden kestoisessa koulutuksessa paneudutaan parisuhteen syntymisen, kehittymisen, kriisiytymisen ja päättymisen haasteisiin, parisuh-
teen tiedostamattomaan dynamiikkaan sekä parisuhteen ongelmien hoitoon. Erityisteemoina kehitys parista perheeksi, lapsettomuus, 
seksuaaliset ongelmat, ulkopuoliset suhteet, ero, uusperheen parisuhde, parisuhdeväkivalta, vakava sairaus ja kuolema parisuhteessa. Psy-
koanalyyttisen paripsykoterapian viitekehyksessä parisuhde nähdään puolisoiden yhteisenä luomuksena, jossa puolisot pyrkivät ratkaise-
maan psyykkisen kasvunsa toteutumattomia tai suhteessaolon aktivoituneita haasteita sekä saamaan tilaa omille tunteilleen, ajatuksilleen 
ja tarpeilleen. Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille ja kokeneille sote-ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat pareja.  16 seminaa-
ripäivää + Suhteessa Elävät Kuvat. Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena vuorovaikutteisena Zoom-etäkoulutuksena. Koulutus käynnistyy 
1.9.2023 ja hakuaika koulutukseen päättyy 15.8.2023. Koulutukseen otetaan 14 opiskelijaa. 

MuisTila® Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja hoiva V 
Seitsemän päivän kestoinen prosessikoulutus muistialan ammattilaisille ja sote-alan ammattilaisille, jotka tekevät työtä muistisairaiden ja 
heidän läheistensä kanssa. Koulutus perustuu Sanna Aavaluoman yli 20 vuoden kokemukseen muistiperheiden kanssa. Koulutuksessa 
perehdytään elämän tarinaan, psykoterapeuttisen hoidon elementteihin, perhesuhteisiin, parisuhteeseen, parien ja perheiden huomioimi-
seen hoidossa, ryhmänohjaamiseen, kuoleman kohtaamiseen, muistisairaan saattohoitoon, suruun ja hoitajan omaan hyvinvointiin. Kou-
lutus järjestetään yhteistyössä Hämeen Kesäyliopiston kanssa ja toteutetaan reaaliaikaisena vuorovaikutteisena Zoom-etäkoulutuksena. 
Koulutukseen otetaan 14 opiskelijaa. Koulutus käynnistyy 14.2.2023. Ilmoittautuminen Hämeen kesäyliopistoon 30.1.2023 mennessä.  

Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen tuki – peruskoulutus ja syventävä koulutus  
Kuusipäiväinen peruskoulutus ja viisipäiväinen syventävä koulutus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Peruskoulutuksen teemat: 
Kokonaisvaltainen käsitys ihmisestä, psykoterapeuttisen hoidon elementit, vakava sairaus parisuhteessa ja perheessä, ylisukupolvisuus, 
perhesuhteet ja sisarussuhteet, kuoleman ja kuolevan kohtaaminen, suru ja luopuminen, ammattilaisen jaksaminen ja työhyvinvointi. 
Syventävässä koulutuksessa yhdistyvät työnohjaukselliset pienryhmät sekä syventävä teoriaopetus tunteista, ahdistuksesta ja puolustusme-
kanismeista, kiintymyssuhteista, sekä parisuhdedynamiikasta ja hoidon eettisistä kysymyksistä. Tilauskoulutuksena sairaanhoitopiireille ja 
yhteisöille on toteutettu jo 11 peruskoulutusryhmää ja kolme syventävää koulutusta.   

Kaksipäiväiset erityisseminaarit 2023 
2.–3.3. (to–pe) Muistisairaus parisuhteessa ja perheessä 
7.–8.6. (ke–to) Psykoanalyyttinen teoria parisuhteesta 
9.–10.8. (ke–to) Parisuhde, muistisairaus ja seksuaalisuus 
1.–2.9. (pe–la) Suhteessa Elävät Kuvat 
27.–28.10. (pe–la) Seksuaalisuus psykoterapiassa 
1.–2.12. (pe–la) Suru ja luopuminen parisuhteessa ja perheessä 

Suhteessa verkkokurssit 
• Elämä muistisairauden kanssa 
• Parisuhde ja vakava sairaus 
• Lue lisää: www.suhteessa.fi/verkkokurssit/

Maksuttomat webinaarit 2022–2023 
14.9.2022 Psykoseksuaaliterapia 
12.10.2022  MuisTila -koulutus 2023  
9.11.2022  Vakava sairaus hoitosuhteessa  
12.1.2023  Pari- ja perhesuhteiden 
                  psykoanalyyttinen ymmärtäminen 
15.2.2023  Kirjallisuusilta 
12.4.2023  Psykoanalyyttinen teoria parisuhteesta 
10.5.2023  Suhteessa verkkokurssit

Koulutusesitteet löydät kotisivultamme 
www.suhteessa.fi
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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
Kulttuuritehdas Korjaamo

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 
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2. Erikoisnumero

Jo toinen 
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SUHTEESSA ELÄVÄT KUVAT 2023

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. 

Seminaaripaikka on Kulttuuritehdas Korjaamo Helsingin Töölössä.  
 
Seminaarin hinta 330 €. Yhden päivän seminaarilippu 200 €. Kaverihinta ilmoittautuessa 
yhdessä toisen kanssa 300 €. Hinta sisältää seminaaripäivät, seminaarilehden ja iltamat 
buffetillallisella.
 
Seminaaripaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitova ilmoittautuminen ja lisätie-
dot sähköpostitse elavatkuvat@suhteessa.fi.  

YHTEYS 
itseen – toiseen – suhteeseen

1.–2.9.2023


