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Parisuhdekeskus Kataja ry
Parisuhdekeskus Kataja ry on v. 1994 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Tuemme pareja, 
vapaaehtoisia ja ammattilaisia koulutuksen, viestinnän, neuvonnan ja toiminnan 
keinoin. Eräs työn painopiste on tukea parisuhdetta, kun perheessä on sairautta.

• Järjestämme pareille luentoja, kursseja, puhelinneuvontaa, chat-neuvontaa 
ilman ajanvarausta sekä ajanvarauksella, avoimia ryhmächatteja ja uutena 
Parivoima- parineuvontaa verkossa.

• Vapaaehtoisille ja ammattilasille järjestämme parisuhdeteemaisia koulutuksia 
esim. Valtakunnallinen Parisuhdepäivä 8.11.22 Parisuhde ja Mielenterveys, 
Musiikkitalolla

• Koordinoimme Valtakunnallista Parisuhdeverkostoa: Mukana 27 toimijaa: 
20 järjestöä, Kirkkohallitus, Vantaa, Helsinki, Espoo, Siun sote – Pohjois-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Keu-Sote Keski-Uudenmaan 
sotekuntayhtymä sekä Keski-Suomen soteuudistus
• Teemaviikko #parisuhdeviikko 7.-13.11.22
• Tärkeä osa toimintaamme on Tukea parisuhteelle, kun perheessä on sairautta 
–toiminta yhteistyössä 16 yhteistyökumppanin kanssa.

• Järjestön rahoitus muodostuu STEA:n myöntämästä tuesta, sekä yhdistyksen 
rahoituksesta sekä Helsingin kaupungin järjestörahoitus. 













POHDINTA PIENRYHMISSÄ

Suomen kielessä on paljon erilaisia sananlaskuja tunteista:

”Itku pitkästä ilosta”.

”Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa”.

” Mies se tulee räkänokastakin muttei tyhjännaurajasta”.

” Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa”.

Millaiseen tunneilmaisuun nämä sananlaskut kehoittavat?









POHDINTA PIENRYHMISSÄ

Tunnistatko edellä kuvattua ilmiötä, että ulkoinen reaktiomme ei 
aina ole sama kuin tunne, jota koemme?

Millaisia reaktioita hankalat tunteet, kuten suru, epävarmuus, pelko 
tai häpeä, sinussa herättävät?

Miten osaisimme paremmin sanoittaa näitä tunteita läheisillemme?







TUNTEIDEN KÄYTTÖOPAS

Tahdomme toisillemme hyvää, mutta silti saatamme joskus 
pahoittaa toisen mielen.

”Et koskaan ymmärrä.” Kumppani näyttää hämmästyneeltä, kun 
hänen tekemisensä ei ilahduttanutkaan minua. Tai hänen sanansa 
jopa loukkasivat. 

Entä jos laatisit kumppanillesi käyttöohjeen tunteisiisi? Kirjoita ylös 
nämä lauseet ja täydennä niitä. Voit täydentää listaa itsellesi 
merkityksellisillä asioilla.



Ilo

Kun olen iloinen, haluaisin että sinä:

Pahinta, mitä voit tehdä kun minä olen iloinen on:

Rakkaus

Kun osoitan rakkauttani sinulle, haluaisin että sinä:

Pahinta, mitä voit tehdä kun osoitan rakkauttani sinulle:

Suru

Kun olen surullinen, haluaisin että sinä:

Pahinta, mitä voit tehdä kun minä olen surullinen on:

Kun näet minun itkevän haluaisin, että sinä:

Suuttumus ja viha

Kun olen vihainen sinulle, haluaisin että sinä:

Pahinta, mitä voit tehdä ollessani vihainen sinulle on:

Kun olen vihainen jollekin muulle/jostakin muusta kuin sinulle, haluaisin että sinä:

Pahinta, mitä voit tehdä ollessani kiukkuinen:

Pelko, ahdistus

Kun olen peloissani tai ahdistunut jostakin, haluaisin että sinä:

Pahinta, mitä voit tehdä ollessani peloissani tai ahdistunut on:



KIITOS!

Suvi Laru 
toiminnanjohtaja
suvi.laru@parisuhdekeskus.fi
050 541 1288

Laura Huuskonen
asiantuntija
laura.huuskonen@parisuhdekeskus.fi
050 320 9950

Riina Nissinen
asiantuntija
riina.nissinen@parisuhdekeskus.fi
050 569 5304

Petra Vesalainen
viestintäkoordinaattori
petra.vesalainen@parisuhdekeskusl.fi
050 409 0911

Nina Autio
järjestöpäällikkö
nina.autio@parisuhdekeskus.fi
041 543 8611


