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1 SENIORIPARISUHDE 60+ HANKKEEN TAUSTAA 
 

1.1 Projektin perustelut 
 

1.1.1 Ikäihmisten hyvinvointi parisuhteessa yhteiskunnan voimavarana. 
 

Suomessa on Euroopan nopeimmin ikääntyvä väestö- Väestön ikääntymisen kiihtyessä 
myös ikäihmisten parisuhteiden määrä kasvaa- Tällä hetkellä esimerkiksi 60- vuotiaista 
miehistä 75% ja naisista 62% elää avio- tai avoliitossa. Suurin osa vanhempien 
ikäluokkien miehistä elää avio- ai avoliitossa elämänsä loppuun asti. Yli 85-vuotiaista 
miehistä 50% elää avio-tai avoliitoissa, siinä missä vastaavan ikäisistä naisista enää alle 
10% elää avio- tai avosuhteessa (Väestöliitto 2010). Senioriparisuhteiden määrä on 
kasvussa, sillä eliniän odote nousee koko ajan ja toisaalta naisten ja miesten välisen 
eliniän odotteen välinen erotus pienenee (YLE 2010). 
 
Ikääntyneiden parisuhteiden hyvinvointi on merkittävää yhteiskunnan 
palvelurakenteiden, sosiaalisen kestävyyden sekä yksilöiden hyvinvoinnin kannalta- 
Parisuhteessa elävät ikäihmiset asuvat pidempään kotona ja tarvitsevat vähemmän 
julkisia palveluita kuin yksinelävät ikääntyneet (Andersson 2007). Parisuhteella on 
myönteinen vaikutus terveyteen, koska kumppanin kanssa eläminen suojaa niin miehiä 
kuin naisiakin laitoshoitoon joutumiselta (Lyyra, Pikkarainen & Tiikkanen 2007, 82). 
Erityisesti avioliitossa elävillä ikääntyneillä parisuhdeonni oli keskimääräistä 
korkeammalla tasolla kuin erillissuhteissa elävillä- Kyseessä on sukupolvi, jonka arvoissa 
juuri avioliitto on yhä hyvin keskeisellä sijalla (Kontula 2009, 110). 
 

Parisuhteen hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen yhteys on todistettu useilla tutkimuksilla. 
Yhteiskunnan paineet eläkeiän nostamiseen kasvavat samaa tahtia työelämän muiden 
haasteiden kanssa. Seniori-ikäisten parisuhteiden tukeminen edesauttaa myös 
pidennetyn työuran työkyvyn ylläpitämisessä. 
 

 

1.1.2 Iäkkäiden asema mielenterveys- ja parisuhdepalveluissa 
 
Iäkkäiden ihmisen mielenterveyskysymykset hautautuvat helposti huoleen fyysisestä 
toimintakyvystä ja kotona pärjäämisestä (Vanhustyön keskusliitto 2010). Avohoitona 
annettavat aikuisten mielenterveyspalvelut on tarkoitettu kaikille täysi-ikäisille, mutta 
käytännössä niitä tarjotaan pääsääntöisesti työikäisille. Esimerkiksi Kelan tukeman 
psykoterapian keskeinen ehto on, että henkilön työ- ja opiskelukyky on mielenterveyden 
häiriön vuoksi uhattuna. Kuitenkin runsaat 10% yli 65-vuotiaista suomalaisista sairastaa 
selvityksen mukaan masennusta ja lähes kaksinkertainen joukko kokee tulevaisuutensa 
toivottomaksi. 
 
Myös parisuhdepalvelut on suunnattu työikäisille ja lapsiperheille. Kunnallisiin 
parisuhdepalveluihin on ruuhkaa. Lapsettomien pariskuntien ja yli 18-vuotiaiden lasten 
vanhempien on vaikea saada kunnan tarjoamaa terapiaa. 
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Parisuhteiden tukeminen ja vahvistaminen ovat mielenterveyden tukemista- Pitkään 
kestänyt pahoinvointi ja stressitila parisuhteessa saattaa aiheuttaa jopa vakavan 
sairastumisen ja vanhusten terveydentilasta huolehtiminen on erityisen tärkeää 
ikääntyvässä yhteiskunnassa- Kestävä ja tunneilmastoltaan hyvänlaatuinen parisuhde 
on ikääntyneille merkittävä hyvinvointia edistävä tekijä. 
 
1.1.3 Ikäihmisen parisuhteiden erityispiirteet ja palveluntarve 
 

Ikääntyvien henkiseen hyvinvointiin ja parisuhteisiin liittyy monenlaisia myyttejä ja 
stereotypioita, jotka osaltaan selittävät niihin liittyvien palveluiden vähyyttä. Koska 
ikäihmisten masennus on yleistä, helposti ajatellaan sen olevan luonnollista ja 
väistämätöntä. Tämä johtaa tulkintaan, ettei vanhusten masennusta tarvitse 
erityisemmin hoitaa (Vanhustyön keskusliitto 2010). Ikääntyneille ei tarjota myöskään 
parisuhdepalveluita, koska saatetaan ajatella tämän olevan liian myöhäistä. 
 
Ikäihmisten seksuaalisuus on edelleen tabu ja tulee helposti lakaistuksi näkymättömiin. 
Aiemmin ainoat ikäihmisille suunnatut parisuhteisiin liittyvät kurssit käsittelivät erosta 
selviytymistä, leskeytymistä ja omaishoitajuutta. Projektin innovatiivisuus perustui 
laajasti ottaen ikääntyvien parisuhteiden voimavarakeskeiseen näkökulmaan 
kulttuurissamme yleisen ongelmakeskeisyyden sijaan. Yksi projektin tavoitteista oli 
ikääntyneiden voimavarojen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen.  
 
Ikäihmisten parisuhteisiin liittyy myös erityisiä myönteisiä piirteitä. Esimerkiksi pitkän 
yhteiselon myötä kehittyneet sosiaaliset verkostot lapsiin, lapsenlapsiin, yhteisöihin ja 
ystäviin rikastuttavat parhaimmillaan parisuhdetta. Vaikka vanhoilla pariskunnilla voi 
olla suhteeseen liittyviä erimielisyyksiä ja erilaisia pettymyksen aiheita, on heiden 
parisuhteissaan todettu vähemmän ahdistuneisuutta, vähemmän konflikteja ja 
vähemmän pyrkimyksiä toisen muuttamiseksi. (Henry ym. 2005.) Laadukas 
vuorovaikutus on parisuhdetyytyväisyyden kannalta tärkein tekijä erityisesti pitkissä 
suhteissa (Kontula 2009). Vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja parantaminen oli yksi 
hankkeenperustehtävistä. Vuorovaikutustaidot ovat useimmiten yli sukupolvien 
kulkevia ominaisuuksia ja taitoja. Vanhempien hyvät vuorovaikutustaidot ovat lasten 
pääomaa. Isovanhempien parisuhdetaidoilla on hyvät vaikutukset ydinperheen 
hyvinvointiin. 
 

1.1.4 Vertaistuen kehittäminen, yhteisöllisyys ja hiljainen tieto 
 

Ikääntyneiden vertaisryhmä toiminta tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Vertaisuuteen ja 
tasa-arvoisuuteen perustuvissa ryhmissä vuorovaikutuksen myötä ajatuksien ja 
näkemysten on mahdollista rikastua- Lisäksi ryhmissä saattaa kehittyä suhteita, jotka 
laajentavat ikäihmisten sosiaalista verkostoa jopa niin pitkälle, että se kantaa myös 
leskeytymisen yksinäisyydessä.  
 
Eläkkeelle jääminen voi olla haaste ihmisen mielenterveydelle. Työorientoituneen 
ihmisen sosiaalinen verkosto koostuu helposti työpaikan ihmisistä. Jo aikuistuneet 
lapset ja etääntynyt puoliso eivät ehkä tarjoa riittävää sisältöä elämälle. Parisuhdetta 
tukevan toiminnan vertaistuki tarjoaa mahdollisuuden rikastuttaa parisuhdetta, solmia 
uusia ihmissuhteita sekä kokea yhteisöllisyyttä. 
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Parisuhdekursseja on toteutettu Suomessa jo 40 vuoden ajan. Toimintaa ovat vieneet 
eteenpäin useat vapaaehtoiset ohjaajat, jotka eivät enää toimi aktiivisesti mukana, 
mutta ovat kiinnostuneet itselle mielekkäästä ja merkityksellisestä toiminnasta. Näillä 
ikääntyneillä parisuhdetyön veteraaneilla on syvää asiantuntemusta oman ikäluokkansa 
parisuhdekysymyksistä. Projektin alussa tämä hiljainen tieto oli tarkoitus saada käyttöön 
ja dokumentoitua. Ajateltiin kohderyhmän hyötyvän siitä, että projektin valmisteluun ja 
toteuttamiseen osallistuisi ihmisiä, jotka tuntevat ryhmän tarpeet. 

 
Ryppyjä ja 
Rakkautta 
pilottikurssi, Majvik 
2012  

 
 
 
 
 

 
1.2 Projektin toteuttajana Kataja-Parisuhdekeskus ry 
 

Projektin toteuttaja, Kataja-Parisuhdekeskus ry. on vuonna 1994 perustettu 
uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka syntyi tarpeesta koota yhteen 
parisuhde- ja avioliittotyön toimijoita. Vuoden 2013 lopulla yhdistyksessä on 257 
jäsentä, joista noin 52 on yhteisöjäseniä. Tässä projektiraportissa yhdistyksestä 
käytetään myös nimitystä Kataja. 
 
Kataja – Parisuhdekeskus ry:n tarkoituksena on toimia perheen ja sen yhteistyökyvyn 
tukemiseksi lisäämällä ihmisten itsetuntemusta, viestintätaitoja ja luovaa 
ongelmanratkaisua. Erityisesti yhdistys tukee parisuhdetta, joka on perheen ydinsuhde. 
Yhdistys vahvistaa toiminnassaan puolisoiden toisiinsa sitoutunutta, tasavertaista ja 
vastavuoroista kumppanuutta. Toiminta voidaan jakaa parisuhde- ja koulutuspalveluihin 
sekä jäsentoimintaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.  
 
Katajan työn missio on, että ihmiset voivat parisuhteessaan ja perheissään riittävän 
hyvin ja pystyvät toimimaan vastavuoroisessa kumppanuudessa. Ihmiset ymmärtävät 
parisuhteen hoitamisen tärkeyden ja löytävät materiaalia ja palveluja sen tueksi. 
Vaikeuksien tullessa he osaavat hakeutua tarvitsemansa tuen piiriin tarpeeksi ajoissa. 
Tarjolla on riittävästi erilaisia parisuhteen tukipalveluja sekä suhteen vahvistamiseksi 
että ongelmien korjaamiseksi 

 
1.3 Projekti suhteessa yhdistyksen perustoimintaan 
 

 Vaikka rakkauden ja parisuhteiden peruskysymykset ovat samoja ikään katsomatta, 
ikääntyvien parisuhteisiin liittyy myös omia erityispiirteitään. Muutokset parisuhteessa 
alkavat usein lasten kotoa poismuuttamisen ja puolisoiden eläköitymisen myötä. 
Terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät ongelmat saattavat lisääntyä. Toisaalta 
ikääntyneiden parisuhteisiin liittyy erityisiä voimavaroja kuten pitkän yhteisen historian 
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ja yksilöllisen elämänkokemuksen tuomat edut. Projektin tarkoitus oli tukea ikääntyvien 
parisuhteita ja löytää ratkaisuja ikääntyneiden parisuhdetarpeisiin ja sisällöllisiin 
kysymyksiin. 
 
Ikääntyvien omalle vertaistoiminnalle on tarvetta. Oman ikäisten ja saman 
sukupolvikokemuksen jakavien kanssa itselle tärkeiden asioiden käsittely voi olla 
luontevampaa. Kataja- Parisuhdekeskuksen työntekijöiden kokemuksen mukaan 
ikäihmiset saattavat kokea hankalaksi osallistumisen parisuhdetoimintaan jossa 
osallistujat ovat eri sukupolvea, yhteistä kieltä ei tahdo löytyä kovin eri-ikäisten ja eri 
elämäntilanteessa olevien kesken. Projektia suunniteltaessa huomioitiin myös se, että 
yli 60- vuotiaisiin kuuluu kaksi eri sukupolvea, jotka ovat toimintakyvyltään ja 
elämäntyyliltään hyvin erilaisia. 
 

2. TAVOITTEET 
 
 

 

”Mikä rakkaudessa on tärkeää” –
kurssilaisten ajatuksia 
 
 

Projektin tavoitteena oli lisätä 60+ -ikäisten ihmisten 
parisuhde hyvinvointia tuottamalla seniori-ikäisille 
suunnattua parisuhdemateriaalia ja nostamalla esiin 
ikä-ihmisten parisuhteisiin. Projektin tavoitteena oli 
korostaa seniorirakkauden iloa, mahdollisuuksia ja 
voimavaroja. Tavoitteena oli myös vakiinnuttaa 
projektin tuotokset osaksi Katajan ja 
yhteistyökumppaneiden perustyötä. 
 
Tavoitteeseen pyrittiin kehittämällä kohderyhmälle 
sopivaa parisuhdekurssi toimintaa ja tekemällä 
luentosarjoja joissa ikäihmisten parisuhteiden 
erityispiirteet ja tarpeet tulevat huomioiduksi. 
Projektissa pyrittiin innostamaan seniori-ikäisiä 
vapaaehtoisiksi parisuhdekurssien vertaisohjaajiksi. 
Tavoitteen saavuttamiseksi päätettiin lisätä 
tiedottamista seniori-ikäisten parisuhteista ja 
kerrottiin, että yli 60-vuotiaidenkin on hyödyllistä 
hoitaa parisuhdetta esimerkiksi osallistumalla 
parisuhdetta vahvistavaan toimintaan. Projektin 
tavoitteena oli luoda sekä kysyntää, että tarjontaa 
seniori-ikäisten parisuhteen tukemiseen. 
parisuhdetoimintaan. Tämän lisäksi ikääntyvälle 
väestölle tarjottiin omia, kohdennettuja 
parisuhdepalveluja kuten luentoja ja parisuhderyhmiä, 
joissa on luontevampaa käsitellä asioita oman ikäisten 
ja saman sukupolvikokemuksen jakavien kanssa. 
Projektin aikana järjestettiin senioreiden parisuhdetta 
tukevia tapahtumia yhdessä yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Myös mediavaikuttaminen oli yksi projektin 
keskeisistä toimintamuodoista. 
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3. TOIMINTAMUODOT JA TUOTOKSET 
 

Hanke oli kaksivuotinen innovatiivinen kehittämisprojekti, jossa kehitettiin, 
suunniteltiin, toteutettiin ja vakiinnutettiin seniori-ikäisille suunnattua 
parisuhdetoimintaa. Projektissa luotiin toimintamalli, jossa myös ikääntyvän väestön on 
luonnollista osallistua kaikenikäisille pareille tarkoitettuun. 
 

3.1 Asiantuntijaryhmä 
 

Projektin asiantuntijaryhmään kutsuttiin seuraavat henkilöt:  
 
perheneuvoja (emeritus) Matti J Kuronen sekä Tellervo Kuronen Lappeenrannasta 

perhekasvatussihteeri (emerita ) Liisa Tuovinen sekä Pentti Tuovinen Järvenpäästä 

psykologi Kari Kiianmaa Jyväskylästä  
perheneuvoja Kaija- Maria Junkkari Tampereelta ( Perheasiainneuvottelukeskus) 
toimittaja (eläkkeellä) Jorma Hentilä Helsingistä  
Parisuhderyhmien ohjaaja ( eläkeellä) Kerttu Lassander Espoosta 

Työryhmän sihteeri toiminnanjohtaja Liisa Välilä Kataja ry  
 
Asiantuntijaryhmä kokoontui yhteensä 8 kertaa ja tuotti tapaamisten välissä materiaalia 
10 artikkeliin, viikonloppukurssiin sekä Ryppyjä- ja rakkautta seminaariin. 
 

  
Asiantuntijaryhmä: Edessä Kaija Maria Junkkari, Kerttu Lassander, Tellervo Kuronen 
ylh. Jorma Hentilä, Liisa Tuovinen, Matti J Kuronen, projektityöntekijä Helena Itkonen 

 

3.2 Projektin seuranta- ja ohjausryhmä 
 
Projektin ohjaus – ja seurantaryhmän muodostavat seuraavat järjestöt ja niiden 
edustajat: 
 
toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen Vanhustyön keskusliitto  
toiminnanjohtaja Anneli Sarvimäki Ikäinstituutti  
vapaaehtoistyön ohjaaja Pia Talvela Vantaan seurakuntayhtymä  
projektipäällikkö Maria Viljanen Suomen mielenterveysseura / Mirakle- hanke 
projektipäällikkö Salla- Maria Hakola Seta ry / Yhdenvertainen vanhuus projekti 
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apulaistoiminnanjohtaja Sari Vapaavuosi Helsinki Missio  

sosiaalineuvos, TtT, päätoimittaja Irma Kiikkala Pro Terveys- lehti  

 
Ohjaus- ja seurantaryhmä kokoontui yhteensä seitsemän kertaa. Seurantaryhmän 
sihteerinä toimi Kataja-parisuhdekeskuksen toiminnanjohtaja Liisa Välilä. 
 
 

3.3 Parisuhde ja isovanhemmuus työryhmä  
 
Parisuhteen palikat – materiaalin kehittämisryhmä senioreille ja isovanhemmille: 
 
kansainvälisen perhetyön koordinaattorit Anna- Kaarina ja Matti Palmu, 
perheterapeutti Helka Silventoinen Helsinki, kouluttaja Marjamuusa Hämäläinen 
Varkaus, parisuhdeneuvojat Liisa ja Pertti Puronen Tampere ja pastori Maari Santala 
Vantaa. Työryhmän sihteerinä toimi parisuhdekouluttaja Sari Liljeström Kataja ry 

Työryhmä kokoontui yhteensä kuusi kertaa. Ryhmän työskentely kuului osana 
valtakunnalliseen Parisuhteen  palikat – materiaalin tuottamiseen keskittyvään 
yhteistyöhankkeeseen ( www.parisuhteenpalikat.fi) Työryhmän tuotokset käsiteltiin 
valtakunnallisessa Kirkkohallituksen koordinoimassa projektiryhmässä yhteensä neljä 
kertaa. Projektiryhmän koordinaattorina toimi asiantuntija Arja Seppänen 
Kirkkohallituksen Kasvatus- ja perheasioiden yksiköstä.  

 

3.4 Hankkeen työntekijät ja vapaaehtoiset 
 

Projektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat Kataja Parisuhdekeskus ry:n 
työntekijät yhdessä hallituksen jäsenten sekä aktiivisten työryhmien sekä 
parisuhdetoiminnan vapaaehtoisten kanssa.  
 
Hankkeen aikana koulutettiin:  

 12 senioriparisuhderyhmän ja ”Ryppyjä ja rakkautta” kurssin ohjaajaa 

 150 kuntien ja seurakuntien työntekijää  

 50 eläkeläisjärjestön ohjaajaa 
 
Hankkeessa ovat työskennelleet Kataja Parisuhdekeskus ry:n työntekijät: 
 

Liisa Välilä toiminnanjohtaja, seuranta- ja asiantuntijaryhmät, luennot, materiaalin 
tuottaminen, järjestöyhteistyö 

Sari Liljeström parisuhdekouluttaja, vertaisohjaajien koulutus, luentomateriaalin 
tuottaminen  
Nina Autio, järjestöpäällikkö, seminaari- ja luentotilaisuudet, mediayhteydet, tiedotus 
ja hallinto, sosiaalinen media 

Helena Itkonen, projektityöntekijä 11 kk ajan, mediayhteydet, tiedotus, materiaalin 
tuottaminen, PR 

Terhi Väisänen, projektityöntekijä 12.8 - 31.13.2013 välisen ajan raportointi, 
materiaalin tuottaminen, tutkimus 

Esa Karppinen, osa-aikainen projektikoordinaattori 8 kk, tutkimus, tiedotus, raportointi  

http://www.parisuhteenpalikat.fi/
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3.5  Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät 
 

 Ikäinstituutti 
 Vanhustyön keskusliitto 

 SETA ry Yhdenvertainen vanhuus- hanke 

 Mielenterveysseura MIRAKLE- hanke 

 Vantaan seurakuntayhtymä  
 Vapaaehtoistyön toimintakeskus Olotila Tikkurilassa 

 HelsinkiMissio ry 

 Tampereen Kaupunkilähetyksen Parisuhdepysäkki  
 Soste ry -  vanhustyöryhmä 

 Helsingin Alzheimeryhdistys 

 Helsingin kaupungin Terveyspysäkit 

 Kirkkohallitus Kasvatus – ja perheasiat 

 Helsingin kaupungin sosiaalivirasto Omaishoitajat- hanke 

 Töölön palvelukeskus  
 Kansalliset seniorit ry 

 Mennään eteenpäin ry  
 Kannelmäen ev. lut srk  
 Järvenpään kaupunki ja Järvenpää- opisto  
 Kansan Raamattuseura ry ja Samassa veneessä avioparityö  
 Vaasan kaupunki  
 Varkauden kaupunki ja seurakunta 

 Tampereen seurakuntien Perheasiainneuvottelukeskus   
 Silent Wings Oy  
 Vantaankosken ev.lut srk  

 

3.6 Ryppyjä ja rakkautta parisuhdeviikonloput 
 

3.6.1 Pilottikurssi 

 
Projektin toimintamuotoja suunniteltaessa sekä asiantuntijaryhmän että ohjausryhmän 
selkeä näkemys oli luento – ja tiedotustoiminnan ohella luoda ja järjestää seniori-ikäisille 
vertaistukea tarjoava viikonloppukurssistruktuuri. Ensimmäisen seniori-ikäisille 
suunnatun kurssin ohjelma suunniteltiin huolellisesti projektin asiantuntijaryhmän 
toimesta keväällä ja syksyllä 2012.  
 
Keskeiset pohdintakysymykset olivat seuraavat:  

 miten määritellään kohderyhmä, joka ikäjakaumaltaan on hyvin laaja  

 millainen tiedotus tavoittaa seniori-ikäiset ja rohkaisee heitä lähtemään 
parisuhdekurssille.  

 millaiset teemat ovat kiinnostavia ja ajankohtaisia  

 miten ottaa huomioon kohderyhmän ajankohtaiset elämänkysymykset 

 ovatko kohderyhmää enemmän eläkkeelle siirtyvät 55-65-vuotiaat vai tätä 
vanhemmat parit 

 miten ryhmä- ja kurssimateriaali ottaa huomioon erilaiset parisuhteet, uusparit, 
samaa sukupuolta olevat parit, pitkään yhdessä olleet, lesket 
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 miten tavoitamme ohjaajatoiminnasta kiinnostuneita seniori-ikäisiä pareja 

 millaiset tilat soveltuvat ikäryhmän kurssille 

  miten ikäryhmä otetaan huomioon kurssin ajankäytössä 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jo aiemmin Iltasanomat oli otsikoinut Katajan Senioripari hankkeesta otsikoin 
”Ikäihmiset ryntäävät parisuhdekursseille". Lehden otsikko toteutui sillä ryhmään 
ilmoittautui valmistelijoiden yllätykseksi lyhyessä ajassa 25 pariskuntaa. Koska kyseessä 
oli pilottiviikonloppu, ryhmän koolle ei asetettu rajoituksia. 
 
Nykyisistä kurssien sähköisistä ilmoittautumiskäytännöistä poiketen osallistujat 
halusivat ilmoittautua kurssille puhelimitse. Puhelinkeskustelut osallistujien kanssa 
toivat esille myös kurssiin liittyviä odotuksia ja kysymyksiä. Moni kurssista kiinnostunut 
kysyi: ”Kannattaako tämän ikäisen vielä oppia jotain uutta ja osallistua kurssille?” 
 
Kurssin sisällöstä ja ohjaamisesta vastasivat parisuhdetyön emeritus ammattilaiset Liisa 
ja Pentti Tuovinen sekä Matti J ja Tellervo Kuronen. Viikonlopun käytännön 
toteuttamisesta ja tukitoimista vastasivat projektissa työskentelevät Liisa Välilä ja 
Helena Itkonen puolisoineen.  
 

 

Senioriparisuhdeviikonlopun ohjaajat Senioriparisuhdeviikonlopun ohjaajat 
edessä Helena Itkonen, Liisa Välilä, Liisa Tuovinen ja Tellervo Kuronen  
takana Matti Kuikkaniemi, Juha Välilä, Pentti Tuovinen ja Matti J Kuronen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Huolellisen suunnittelun pohjalta ja 
markkinoinnin onnistuessa 
toteutettiin ensimmäinen 
parisuhdekurssi hotelli Majvikissa 
Kirkkonummella 19.–21.10.2012. 
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3.6.2 Ryppyjä ja rakkautta parisuhdekurssit vertaisohjaajien ohjaamina  
 

Ryppyjä ja rakkautta –pilottikurssin jälkeen koulutettiin kolme uutta 
vertaisohjaajapariskuntaa ohjaamaan viikonlopun mittaista parisuhdetapahtumaa. 
Näissä tapahtumissa kokeiltiin vaihtelevasti eri otsikointia, tiedotusverkostoa ja erilaisia 
kurssipaikkavaihtoehtoja. 
 

 Huhtikuussa 2013 Kirkkonummella ”Ryppyjä ja rakkautta” – viikonloppu. 
Ohjaajina Elina ja Seppo Laakso. Ryhmään osallistui 12 henkilöä. 

 Kesäkuussa 2013 Pelkosenniemellä ”Samassa kurussa” Liisa ja Juha Välilän 
ohjaamana. Mukana 18 henkilöä.   

 Elokuussa 2013 Kangasalla Liisa ja Pertti Puronen sekä Maiju ja Upi Vuorenoja 
ohjasivat senioriparisuhdekurssin. Kurssille osallistui yhteensä 30 hlö.   

 Lokakuussa 2013 Hämeenlinnassa ”Ryppyjä ja rakkautta” Sari ja Birger 
Liljeströmin ohjaamana. Kurssille osallistui 10 henkilöä. 

 Marraskuussa 2013 Tallinnassa järjestettiin viikonloppukurssi ”Hopeakellojen 
helinää” pariskunnille, jotka ovat olleet yhdessä yli 25 vuotta. Kurssin ohjaajina 
toimivat Riitta ja Markku Leminen sekä Riitta ja Juha Hämäläinen. Matkalle 
osallistui 26 henkilöä 

 Marraskuussa 2013 järjestettiin Kanarian saarilla yhteistyössä Aurinkomatkojen 
kanssa ”Ryppyjä ja rakkautta” –viikko. Tapahtuman ohjaajina toimivat Elina ja 
Seppo Laakso, Silent Wings Oy. Tapahtumaan osallistui 14 henkilöä. 

 
Kurssin materiaali keskittyy parisuhteen voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. 
Ryhmäprosessiin keskittyvä ”Ryppyjä ja rakkautta” koostuu 4- 8 parista. Materiaalia voi 
käyttää myös luentopohjana, jolloin parit tekevät harjoituksia kaksin. Tällöin ryhmä voi 
olla myös suurempi (näin toteutettiin mm. matkaryhmissä). 
 
Keskeistä struktuurissa on se, että yksilö-, pari- ja ryhmäharjoitukset avaavat näkökulmia 
parisuhteeseen. Luottamuksen ja vapaaehtoisuuden pelisäännöillä toimivat ryhmät 
tukevat seniori-ikäisten parisuhteita, auttavat löytämään tärkeitä asioita ja uusia 
kokemuksia.  

 

 

 
 

 
 
  

Ryppyjä ja rakkautta -kurssit 
kehitettiin toteutettaviksi 
vapaaehtoisten vertaisohjaajaparien 
toimesta. Merkittävää on 
vertaisuuden kokemus ja saman 
ikäryhmän yhdistävä voima. Kurssit 
ovat osoittaneet todeksi sen, että 
jokainen pari on oman suhteensa 
asiantuntija ja jokainen rikastuttaa 
ryhmää omilla kokemuksillaan.  
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3.7 Tapahtumat ja seminaarit 
 

 
 
 

3.7.1 Senioriprojektin tapahtumat vuonna 2012 
 

Soste ry työryhmä Vanhusväestön hyvinvointi (3.4., 18.6., 13.9. ja 26.11.) 

Helsingin Alzheimeryhdistyksen omais- ja potilasryhmät (17.8., 25.10. ja 26.11.) 

Helsingin kaupungin Terveyskioski- Itäkeskuksen Hansasillalla Seniorihanke oli esillä 

neuvontaa ja ohjausta kolmen päivänä (10.9.2012, 11.10.2012, 7.1.2013) 

Vantaan seurakunnat ja Vapaaehtoistyön keskus Olotila 

- Koulutustilaisuudet vapaaehtoisille 16.10.2012 ja 23.10.2012  

- senioriparisuhdeteemaviikko marraskuussa 2012, luennot 1.11. ja 29.11.  

 

28.3.2012 Euroopan aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden 
eurooppalaisen teemavuoden avajaisseminaari. Helsinki. 

15.9.2012 ”Valtaa vanhuus” -suurtapahtuma Helsingin Senaatintorilla  

10.10.2012 ”Eloisa ikä- seminaari” Helsinki  

5.11.2012 ”Innostamo” Porvoo: tarkoituksena käynnistää ihmisten hyvinvointia lisäävä, 
eri toimijoiden yhteistyöhön pohjautuva kehittäminen, jossa alueen asukkaat ovat 
mukana 

21.11.2012 Ikääntymisen foorumi Eläketurvakeskus. Helsinki  

28.11.2012 Yhdenvertainen vanhuus SETA ry- seminaari. Helsinki  
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12.12.2012 Euroopan aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden 
eurooppalaisen teemavuoden päätösseminaari. Helsinki Eurooppa-sali.   
 

3.7.2 Senioriprojektin tapahtumat vuonna 2013  
 

23.1. 
Ennaltaehkäisevä ja vahvistava aikuistyö-
kanava Tre yliopisto Tampere 30 

27.1. Satsaa suhteeseen -avioparipäivä 

 
Kurikan  
srk, kaupunki Kurikka 80 

5.2. 

 
Miten tukea senioria 
ihmissuhdekysymyksissä 

Kansallinen 
senioriliitto ry  Helsinki  90 

18.2. Ryppyjä ja rakkautta KRS, Kataja Tampere 12 

18.2. Senioriparisuhteen parhaaksi Terveyspysäkki 
Itäkeskus 
Helsinki 100 

 
28.2. Senioriparisuhde srk, kaupunki Vantaa 35 

3.3. Rakkauslaulujen ilta Kannelmäen kirkossa ME, srk, Kataja 

Kannelmäki 
Helsinki 60 

13.3. Senioriparisuhde Ikäinstituutti Ikäinstituutti 8 

18.3. Parisuhdetaidot Terveyspysäkki 
Itäkeskus 
Helsinki 80 

20.3. 
Seurakunta ja kaupunki parisuhteen 
tukena srk, kaupunki  Varkaus 18 

21.3. Parisuhteen ilta srk, kaupunki Haapajärvi 50 

15.4. Parisuhteen voimavarat Fennia Helsinki 24 

18.4. 
Seurakunta ja kaupunki parisuhteen 
tukena kaupunki, srk Riihimäki 28 

24.4. 
Ryppyjä ja rakkautta -kansalliset seniorit 
piiritapahtuma eläkeläisjärjestö Tampere 90 

26.4. Senioriparisuhde KRS, Kataja Tampere 16 

15.5. Senioriseminaari 
Töölön 
palvelukeskus Helsinki 42 

10.9. Senioriparisuhteen rikkaus kaupunki, srk Varkaus 40 

10.9. Parisuhteen rikastuttaminen kaupunki, srk Varkaus 45 

15.9. 
Ryppyjä ja rakkautta Parisuhteen päivä 
Valamon luostarissa 

ME, Kataja, 
Valamo  Heinävesi 24 

17.-19.9. Diakoniapäivät Kataja Jyväskylä 300 

3.10. Seniorit ja parisuhteen voima 1 Järvenpää - opisto Järvenpää  40 

10.10. Seniorit ja parisuhteen voima 2 Järvenpää - opisto Järvenpää  40 

24.10. Senioriparisuhteen erityiskysymykset Järvenpää - opisto Järvenpää  30 

7.-8.11. Parisuhdepäivät Parisuhdeverkosto Helsinki 170 

21.11. Senioriparisuhde-seminaari Kataja Helsinki 60 

   Yhteensä 1512 
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Senioriseminaari Marttaliiton tiloissa 21.11.2013  
Läsnä 60 henkilöä 
 

 
 

3.8 Koulutus ammattilaisille ja vapaaehtoisille 
 

 Toimihenkilöiden ja vapaaehtoisten koulutuspäivä Senioriliitto  Helsinki 21.11 

 Työntekijöiden suunnittelu ja koulutuspäivä ”Seniorihyvinvointi” Vaasan 
kaupunki 4.12.2012 

 Varkauden kaupunki ja seurakunta 10.9.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Senioriparisuhteen koulutuspäivä 

Valamossa Heinävedellä 15.9.2013 

 

 
 

Senioriliiton luentokoulutuspäivä 21.11.2012 Helsingin 
Maunulassa 

 

 
Kaijamaria ja Lari Junkkari 
Senioriseminaarissa marraskuussa 2013  
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3.9 Projektissa tuotettu materiaali 
 

3.9.1 Ryppyjä ja rakkautta parisuhdeviikonlopun/ -kurssin materiaali 

  
 Kurssi ja ryhmästruktuuri - materiaali ohjaajille 

 Ryppyjä ja rakkautta kurssimateriaali osallistujille. 
 mainokset ja ilmoitukset 

 

3.9.2 Luentosarjat ja teemapäivät  
 

1) Videoluentosarjat ladattavissa Kataja Parisuhdekeskus ry kotisivuilta ( YouTube) 

 ”Hyvinvoiva parisuhde” Liisa Tuovinen 

 ”Meidän rakkaustarinamme” Liisa ja Seppo Laamanen 

 ”Illaksi kotiin” Liisa Tuovinen 

 ”Viisaus parisuhteessa" Kaijamaria ja Lari Junkkari" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.3 Materiaali isovanhemmuuden tukemiseen 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Isovanhemmuuden palikat –korttimateriaali on ilmestynyt kesällä 2013 ja ne ovat 
käytettävissä ja tilattavissa koulutusten yhteydessä. Keväällä 2014 ilmestyy 
luentomateriaali. Materiaalia voi vapaasti käyttää erilaisissa perhejuhlissa ja 
isovanhempain tilaisuuksissa. 

2) Luentosarja Senioriparisuhteesta 
eläkeläisjärjestöjen käyttöön 

 
Ryppyjä ja rakkautta- teemaviikko marraskuussa 
2012 Tikkurilan kävelykatu 
 

Isovanhemmuuden palikat on uusin ja 
viimeinen sovellus valtakunnalliseen 
parisuhteen kehittämishankkeeseen 
Parisuhteen palikat- liittyen. Palikkatalon 
avulla voi pohtia omaa 
isovanhemmuuttaan ja uutta rooliaan 
sukupolvien ketujussa. 
Isovanhemmuuden palikoiden- 
materiaali kuvaa isovanhemmuuden 
tärkeimpiä elämänalueita ja antavat 
laajan ja toimivan kokonaiskuvan 
isovanhemmuudesta.  
 
 

 
 

Parisuhteen palikat- työryhmän uusin materiaali 
Isovanhemmuuden palikat 
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3.10 Mediavaikuttaminen 
 

Projektin ensimmäisenä työntekijänä toimi TV- toimittaja (emerita) Helena Itkonen, ja 
hänen aktiivisen PR- ja verkostotyönsä kautta projekti sai paljon näkyvyyttä eri 
medioissa.  Projektivuosien aikana senioriparisuhteesta ja senioripareista kirjoitettiin 
kymmeniä lehtiartikkeleita.  
 

 
Tiedotustilaisuus terveystoimittajille Lasipalatsissa 18.9.2012  

 
Senioriparisuhteet olivat näkyvästi esillä lehdistössä projektin aikana: 
 

 
HS 20.8.2013 

 
Lehtiartikkeleita 2012 mm. seuraavat: 

 Maaseudun tulevaisuus : Puolisoiden suhde kannattelee nykyperhettä 

 Ilta-Sanomat : Seniorit ryntäsivät parisuhdekursseille 

 Vantaan Lauri: Pelottavan läheinen suhde 

 Vantaan Lauri: Puhu puolisosi kanssa 

 Kansalliset Seniorit: Hyvinvoiva parisuhde 

 Viva: Eläkepäivien yhteinen sävel löytyy sovitellen 
Lehtiartikkeleita 2013 mm seuraavat: 
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 Kirkko ja kaupunki: Ettei rakkaus ruostu 

 Helsingin Sanomat: Yli kuusikymppiset menevät innokkaasti naimisiin 

 Iltalehti: Mummi ei saa jättää ukkia 

 Töölöläinen: Ikääntyessä parisuhde kohtaa muutoksia 

 Kodin kuvalehti: Pitkä parisuhde ja 20 pientä sanaa 

 Kotimaa: Pitkän parisuhteen rikkaus 
 

 
Kirkko ja Kaupunki 13.11.2013 
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Projektille luotiin oma Ryppyjä ja rakkautta facebook- sivusto 
https://www.facebook.com/pages/Ryppyj%C3%A4-ja-rakkautta/326212454097922?fref=ts. 
 
Projektin toiminnasta tiedotettiin näkyvästi Kataja- Parisuhdekeskuksen kotisivuilla 
www.parisuhdekeskus.fi  
 
Hanke oli esillä myös Euroopan aktiivinen ikääntyminen -hankkeessa 

   

Wrinkles and Love is a project launched in 2012 which aims to support the 60+ citizens 
in their affective lives. 
A growing number of elderly people face relationship issues (sexuality, relationships, 
divorce, new partners, loneliness, and challenges of grandparenthood). The objective of 
this project is to collaborate with pensioner associations and provide them with free 
lecture material, group discussion themes and a course module to enhance the 
relationships and communication skills of seniors. 
The project will include Wrinkles and Love weekend courses and it will also train city 
authorities in the cities of Vaasa and Varkaus to meet older people's relationship 
questions. 

The project also aims to inspire seniors to volunteer. 

Promoter: 

Kataja is a registered association for the growth of lasting 
relationships. Kataja aims to support family wellbeing and co-
operation, by helping those within the family become more 
aware of themselves, increasing communication skills and 
creative problem solving. 

   

Website: 
http://www.katajary.fi/hankkeet/426-ryppyja-ja-rakkautta-
parisuhdeprojekti-60-ikaisille 

   

4. TULOKSET 
 
Senioriprojektille asetetut tavoitteet voidaan katsota ylitetyiksi. Suunnittelu -ja 
valmisteluvaiheessa tavoitteena oli senioriparisuhde- näkökulman esille tuominen ja 
kurssimateriaalin luominen. Hankkeen saama innostunut vastaanotto, median suuri 
kiinnostus sekä vapaaehtoisten laaja verkosto mahdollistivat hankkeen vahvistumisen ja 
laajentumisen. Hankkeen myötävaikutuksena senioriparisuhdetoiminta juurrutetaan 
sekä Kataja Parisuhdekeskus ry:n että monen yhteistyökumppanin perustoimintaan.  

 
  

https://www.facebook.com/pages/Ryppyj%C3%A4-ja-rakkautta/326212454097922?fref=ts
http://www.parisuhdekeskus.fi/
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4.1. Hankkeen tulokset osallistujien näkökulmasta  
 
Senioriprojektin tapahtumista kerättiin kirjallista palautetta. Palautekyselyjen mittarit 
vaihtelivat kuitenkin keskenään. Kirjallisessa palautteessa heti luennon tai kurssin 
jälkeen ilmaistiin esimerkiksi seuraavaa:  
 
"Kurssi laittoi ajattelemaan syvällisemmin sitä, mitkä asiat ovat tärkeitä tai vähemmän 
tärkeitä. Ei sitä siinä ruuhkavuosina ole oikein ehtinyt. Ja nyt eläkkeellä on ollut 
enemmän aikaa ajatella näitä asioita.  Kyllä pitkässä parisuhteessa on myös 
parantamisen varaa" Nainen avioliitossa 47 vuotta. 
 
"Mielestäni kaikki käsitellyt aiheet ovat pitkässä liitossa tulleet eteen. Oli hyvä käsitellä 
niitä eri näkökulmista. Parasta olivat vastuuparien ajatukset, ryhmäkeskustelu eli 
vertaistuki. Kiitokset hienosta viikonlopusta, koen saaneeni paljon" Mies avioliitossa 37 
vuotta.  
 
Merkittävää kiitosta annetaan vertaisohjaajien työskentelystä ja rohkeudesta. " Vetäjät 
antoivat itsestään ja avioliitostaan sopivasti mietittävää tai yhtymäkohtia omaan 
elämään" Nainen avioliitossa 45 vuotta.  
 
Monet osallistuneet kertoivat jännittäneensä kurssille tai luennolle osallistumista. 
Mutta lähdettyään ja saatuaan puolisonkin mukaan, he olivat valmiita osallistumaan 
pian uudelleen. Tällainen palaute sai jo hankkeen aikana kehittämään senioreille uusia 
parisuhdepalveluita "Samanlaisia lisää, kun on nyt aikaa elämän pohdinnoille. Koskaan 
ei ole liian myöhäistä.. sillä näitä tarvitaan 40-luvun vaitonaisille vanheneville" Luennolla 
ollut nainen 60-69 v.  
 
PALAUTETUTKIMUS  
 
Kokonaispalautteesta ja parisuhdekurssien pitkäaikaisesta vaikutuksesta valmistuu opiskelijan 
opinnäytetyö Helsingin DIAK- ammattikorkeakoulussa huhtikuussa 2014. Tutkittava joukko oli 88 
henkilöä, 44 naista ja 44 miestä. Kyselyyn vastasi 59 henkilöä, 30 naista ja 29 miestä. Vastausprosentti oli 
67 %. Vastaajien keski-ikä oli 65 vuotta.  
 
Kaikki vastanneet olivat avioliitossa. Vastanneiden parisuhteet olivat kestäneet keskimäärin 35 vuotta. 
Vastanneiden parisuhteista kestoltaan lyhin parisuhde oli 10 vuotta, pisin 50 vuotta. Vastaajista 81% ( 48 
kpl) oli osallistunut parisuhde- tai avioliittokurssille aikaisemmin. Vastaajat olivat osallistuneet 
keskimäärin 5 kurssille aikaisemmin. Parisuhdekursseille osallistuttiin suurimmalta osin naisen aloitteesta. 
78 % osallistuneista kertoi naisen ehdottaneen parisuhdekurssia. 
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 senioriparisuhdekurssia suosittelee 86 % vastaajista 

 

 kurssi rohkaisi puhumaan omista tarpeista ja toiveista - täysin tai lähes samaa 
mieltä 80 % 
 

 keskustelee kurssin jälkeen enemmän kumppanin kanssa - täysin tai lähes 
samaa mieltä 61 % 
 

 kurssilta löydetty keinoja ristiriitojen sovittamiseen - täysin tai lähes samaa 
mieltä 75 % 
 

 puhutaan rohkeammin seksuaalisuudesta - täysin tai lähes samaa mieltä 39 % 

 

 kurssi muutti asennetta ja toimintaa arkielämässä - täysin tai lähes samaa 
mieltä 54 % 

 

 lisäsi ymmärrystä kumppaniani kohtaan - täysin tai lähes samaa mieltä 74 % 

 

 osaa nyt kuunnella kumppania paremmin - täysin tai lähes samaa mieltä 61 % 

 

 odotukset kurssin suhteen toteutuivat 86 % vastaajista 
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Olen saanut toisten esimerkeistä rohkeutta omaan elämääni 

 
On ollut tärkeää huomata, että emme ole yksin omien ongelmiemme kanssa, vaan muilla on samantapaisia ongelmia 

  

41%

46%

7%

4%

1%

TÄYSIN SAMAA MIELTÄ

LÄHES SAMAA MIELTÄ

EN OSAA SANOA

LÄHES ERI MIELTÄ

TÄYSIN ERI MIELTÄ

60%

36%

5%

0%

0%

TÄYSIN SAMAA MIELTÄ

LÄHES SAMAA MIELTÄ

EN OSAA SANOA

LÄHES ERI MIELTÄ

TÄYSIN ERI MIELTÄ
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Ryhmässä on ollut iloa ja hyvää huumoria 

 
4.2. Hankkeen tulokset työntekijöiden ja vapaaehtoisten näkökulmasta  
  
Senioriprojekti sai innostuneen vastaanoton jo suunnitteluvaiheessa Katajan hallituksen 
ja yhdistyksen vuosikokouksen osallistujien joukossa. Kiinnostus jatkui myös 
yhteistyökumppaneiden tapaamisissa läpi hankkeen toiminta-ajan. Erityisen 
merkittävää on ollut hankkeeseen valittujen toimijoiden oma persoona ja ammattitaito. 
Ensimmäiseksi hanketyöntekijäksi valittu toimittaja Helena Itkonen toi mukanaan 
hankkeelle laajan medianäkyvyyden. Toinen merkittävä ryhmä ovat kokeneet ja 
maineikkaat vapaaehtoiset asiantuntijat, jotka sitoutuivat toimimaan myös hankkeen 
kouluttajina.  
 
Alusta lähtien hankkeen vetovoima ja kysyntä osoittautui paljon suuremmaksi kuin 
projektin suunnitelmissa oli varauduttu. Tehtävän hoitamiseen tarvittiin työntekijöiden 
lisäksi suuri joukko vapaaehtoisia, joiden ammattitaito ja kokemus osoittautuivat 
korvaamattomaksi pääomaksi. Pelkällä projektiin suunnitellulla työntekijäjoukolla ei 
hanketta olisi voitu tässä mittakaavassa toteuttaa. Vapaaehtoiset ottavat merkittävän 
aseman myös hankkeen juurruttamisessa valtakunnalliseen parisuhdetoimintaan. 
Vapaaehtoisille hanke on antanut uutta tietoa, verkostoja, koulutusta sekä oman 
ikäryhmänsä vertaisjoukon. Heidän toiveestaan hanke laajeni myös erityisryhmien ja 
isovanhemmuuden kysymyksiin.  

 
  

77%

23%

0%

0%

0%
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LÄHES SAMAA MIELTÄ
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4.3. Hankkeen tulokset yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kokemana 
 

 

 

 

 
5 KESKEISET VAIKUTUKSET 
 
Hankevuosien 2012-2013 aikana senioreista, vapaaehtoisuudesta, omaishoitajuudesta, 
parisuhteesta sekä hyvinvoinnista on keskustelu ja tiedotettu laajasti. Median 
suhtautuminen ja aiheen kiinnostavuus laajemmalti on tullut yllätyksenä. 
Senioriparisuhdeprojekti ylitti myös valtakunnallisen sanomalehdistön uutiskynnyksen. 
Projektista uutisoitiin Helsingin Sanomissa, STT:ssä sekä maakunnallisissa 
sanomalehdissä hankkeen aikana. Uusia tutkimuksia toteutettiin mm. seniori-ikäisten 
solmimista avioliitoista sekä parisuhdekurssien suosiosta.  
 

3,5

3,2

4,6

4

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

IKÄIHMISILLE ON TARJOLLA AIKAISEMPAA 
ENEMMÄN PARISUHDETTA VAHVISTAVAA 

TOIMINTAA

IKÄIHMISILLE PARISUHDETOIMINTAA 
JÄRJESTÄVIEN TOIMIJOIDEN MÄÄRÄ ON 

LISÄÄNTYNYT

IKÄIHMISTEN PARISUHDEKYSYMYKSISTÄ 
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TOTEUTTAMISESSA

KATAJAN YHTEISTYÖ HANKKEESSA
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Tilastokeskus on tilastoinut vuosien ajan avioliitoissa ja perheissä tapahtuvat muutokset. 
Uusin Tilastokeskuksen julkaisun (huhtikuussa 2013) ”Avioliitot ja avioerot vuosilta 
1965- 2012” mukaan avioliittojen määrä on kasvanut ja avioerojen määrä on 
vähentynyt. Samaan aikaan ensimmäisten avioliittojen osuus kaikista avioliitoista on 
pysynyt 2000-luvun ajan ennallaan 76 prosentissa. Useampi kuin kolme neljästä 
avioliitossa olevasta on ensimmäisessä avioliitossaan. Tilaston tuoma havainto koskee 
tosin vain avioliittoja, mutta korreloi siihen, että eliniän pidentyessä myös tavoite 
pitkästä parisuhteesta elää vahvasti. Yhteiskunta asettaa myös odotuksia puolisoiden 
keskinäisen huolenpidon jatkumisesta myös omaishoitajuudessa. 
 
Projektin herättämiä erityisiä keskusteluaiheita ja niihin reagointia: 
1) ikäihmisille tarkoitettujen parisuhdepalveluiden puute. Julkisessa sosiaali- ja 

terveydenhuollossa senioriparisuhteen hyvinvointia käsitellään ja kohdataan vain 
satunnaisesti. Resurssien pienentyessä palvelut kohdennetaan lapsiperheiden 
tukemiseen. Näin esim. perheneuvolan tai kirkon perheneuvonnan piiristä yli 60-
vuotiaiden ikäryhmä saa harvoin neuvontaa. 

 

Katajan senioriprojekti: 
a) Parisuhdepysäkki 

Projekti toimi mm. yhteistyössä Tampereen kaupunkilähetyksen järjestötoiminnan 
”Parisuhdepysäkki 2012-2015” kehittämishankkeessa. Hankkeen myötä yli 60- 
vuotiaille on tarjottu yksilö- ja ryhmäkeskusteluja parisuhteeseen ja 
seksuaalisuuteen liittyvistä elämänkysymyksistä. Parisuhdepysäkin asiakaskontaktit 
ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Vuonna 2013 asiakaskäyntejä kirjattiin 785 ja 
asiakaspuheluita 1021. Kontaktien määrät kertovat parisuhdetuen tarpeesta. Kataja 
ry on toiminut koko hankkeen ajan pysäkin yhteistyökumppanina ja Katajan 
toiminnanjohtaja hankkeen seurantaryhmän jäsenenä. Yhteistyö jatkuu edelleen. 
 

b) Terveyspysäkki 
Projekti otettiin osaksi Helsingin kaupungin terveyspysäkin tiedotustoimintaa. 
Tietoa ja neuvontaa tarjottiin Itäkeskuksen Terveyspysäkillä vuosina 2012- 2013 
neljän päivän aikana. Neuvonnan kautta kohdattiin yhteensä noin 250 henkilöä. 
Yhteistyö jatkuu.  
 

2) Omais- ja potilasryhmien erityiskysymykset parisuhteen- ja seksuaalisuuden 
kysymyksistä, esim. muistisairaiden, diabeetikkojen ja omaishoitajien 
elämäntilanteissa. Erityisenä kohderyhmänä samaa sukupuolta olevien parisuhteet. 

 
 
 
Katajan senioriprojekti: 

a) pilottiryhmä sekä materiaalin tuottaminen potilasjärjestöille. Yhteistyö 
Helsingin Alzheimeryhdistyksen kanssa. Vierailut potilaiden sekä omaisten 
vertaisryhmissä yhteensä 5 kokoontumista, läsnä yhteensä noin 60 henkilöä. 
 
b) Helsingin kaupungin sosiaalitoimen ja omaishoidon sekä Töölön 
palvelukeskuksen kanssa järjestetty yhteistyö. mm. Seminaari ikääntyvästä 
parisuhteesta yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa 15.5.2013. Seminaarin ohjelma 
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oli suunnattu senioreille, omaisille sekä kaupungin työntekijöille. Paikalla 50 
osallistujaa. Omaishoitajia kohtaavien työntekijöiden koulutus ja omaishoitajien 
luennot jatkuvat myös projektin jälkeen. Osallistujia Helsingin eri pienryhmissä 
ollut kevääseen 2014 mennessä yhteensä 35 hlö.  
 
c) tiedottaminen teemaan liittyvistä tutkimuksista sekä hankkeista: 
esim. ”Muistisairaiden parisuhteen ja seksuaalisuuden kysymykset 
parisuhteessa kotona kuin laitoshoidossa terveydenhuollon piirissä”- 
opinnäytetyö Seinäjoen ammattikorkeakoulussa: 
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35349/Sippola_Joonas.pdf?sequence=1 

 

d) yhteistyö Seta ry:n Yhdenvertainen vanhuus- hankkeen kanssa. Seta:n 
projektityöntekijä Salla-Maria Hakola toimi Katajan senioriprojektin 
seurantaryhmän jäsenenä vuosina 2012-2013. Katajan asiantuntijaryhmän 
jäsenet Jorma Hentilä ja Liisa Tuovinen pitivät aktiivisesti esillä 
sateenkaariseniorien tuen ja palveluiden huomioimista.  
Senioriparisuhdeprojektin myötä tarve Sateenkaariparien parisuhteen 
tukemiseen keskittyvästä kehitystyöstä tuli ilmeiseksi ja toteutuu Kataja ry:n 
Sateenkaariprojektissa 2014-2016 
 

3) Parisuhteen ja seksuaalisuuden kysymysten esille ottaminen eläkeläisjärjestöjen 
ohjelmissa ja opintokerhoissa. Ihmissuhteisiin liittyvät kysymykset mietityttävät 
ja kiinnostavat, mutta niiden esillä pitämiseen on edelleen kynnystä ja 
asiantuntijapainot teista. 
 

Katajan senioriprojekti: 
Hanke tuotti eläkeläisjärjestöille powerpoint - materiaalin parisuhteen 
kysymysten käsittelemiseksi ja koulutti pilottiryhmänä Kansalliset seniorit- 
eläkeläisjärjestön ryhmänohjaajia ja kerhonjohtajia Helsingissä (Läsnä 10 
aluekouluttajaa) sekä Tampereella 26.4. 2013 (läsnä 50 kerhonohjaajaa) 

Pilottimateriaalia testattiin Pohjois-Helsingin senioritapahtumassa 5.2.2013 
(läsnä 60 osallistujaa) Materiaali on tarjolla vertaistoiminnan käyttöön myös 
hankkeen jälkeen. 
 

4. Seniori-ikäiset ovat rohkaistuneet hoitamaan parisuhdettaan ja kohderyhmälle 
on  tarjolla aiempaa enemmän parisuhdetta tukevaa toimintaa.        

 
6 JUURRUTTAMINEN PERUSTOIMINTAAN  
 

Hankkeen myötä luotiin seuraavat materiaalit, jotka ovat Katajan ja 
yhteistyökumppaneiden käytössä juurruttamassa senioritoimintaa parisuhdetoiminnan 
peruspalveluiksi sekä Katajassa että sen jäsenjärjestöissä: 
 

- luentomateriaali eläkeläisjärjestöjen ja vertaisryhmien käyttöön  
- Ryppyjä ja rakkautta- senioriparisuhdekurssin materiaali (18 h strukturoitu 

materiaali seniorikurssin ohjelmaksi) 

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35349/Sippola_Joonas.pdf?sequence=1
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- Ryppyjä ja rakkautta- senioriparisuhdekurssin vertaisohjaajien 
ohjaajakoulutusmateriaali  

- videomateriaalia Seniorisuhteen hyvinvointi-luennoista. 
Maksutonta materiaalia tarjolla yhteensä 4 tunnin ajan.  

- yhteistyökumppaneille mm. Samassa veneessä – avioparityölle 
senioriparisuhteiden kurssitoiminta. 

- Isovanhemmuuden palikoiden materiaali avoimeen käyttöön ja esim. kuntien ja 
seurakuntien senioritoimintaan www.parisuhteenpalikat.fi  

  

7 HANKKEEN HAASTEET  
 

Seniori-ikäiset 60+ edustavat laajaa ikäryhmää 1920-luvulla syntyneistä aina 1950- 
luvun alkuvuosina syntyneisiin. Tämä laaja joukko pitää sisällään terveydentilaltaan ja 
sosiaaliselta viiteryhmältään erilaisia ikäihmisiä. Se, mikä henkilökohtaisessa 
hyvinvoinnissa on keskeistä 63- vuotiaille eläkkeelle siirtyvälle parille, ei ehkä ole 
ajankohtaista 85- vuotiaalle pariskunnalle. Laajasta ikäjakaumasta huolimatta haaste 
on kääntynyt erityisesti parisuhdekurssien toiminnassa ja palautteessa myös 
voimavaraksi. Monet ovat kertoneet sen, miten yhteisiä ovat pohdinnat olleet niin 
suhteesta terveyteen, seksuaalisuuteen, isovanhemmuuteen tai 
vuorovaikutustaitoihin, vaikka ikäeroa on saattanut olla 30 vuotta. Oppimisprosessi on 
toteutunut ja onnistunut molemmin puolin. "Kurssilaiset olivat hyvin eri-ikäisiä ja silti 
naurun ja itkun aiheet olivat hyvin samanlaisia" Nainen 68 v  
 

Suurin hankkeeseen osallistunut kohderyhmä ovat olleet ns. suuret ikäluokat eli 
sotavuosien jälkeen syntyneet. Monet heistä ovat kommentoineet ikäryhmälleen 
tyypillistä ns. vaikenemisen kulttuuria. Heille omiin ihmissuhteisiin liittyvistä tarpeista 
ja tunteista on ollut vaikea puhua. Monet kertovat, ettei heillä ole ollut sanoja 
tunnistaa ja erottaa omia tarpeitaan, tunteitaan ja ajatuksiaan. Juuri tämä on tehnyt 
hankkeen tapahtumista erityisen merkittäviä, koska monet kertovat oppineensa aivan 
uusia taitoja. "Meillä ei ole ollut sanoja puhua tunteistamme, vain lapsista ja 
lastenlapsista. Harjoittelemme uutta kieltä. Mies 74v. " 

 

Hanke on osoittanut sen, että seniori- ikäiset eivät ole homogeeninen joukko He ovat 
lähtökohdiltaan, kotitaustaltaan, koulutukseltaan, perheellisyydeltään ja 
vuorovaikutustaidoiltaan erilaisia. Hankkeen yhteistyöverkoston kautta tulivat esiin 
tarve myös erityiskysymysten ja – ryhmien huomioimiseen mm. maahanmuuttajat, 
lesket ja eronneet sekä samaa sukupuolta olevat parit.  
 

Seniorihankkeen haasteina ovat olleet myös yhteistyökumppaneiden ennakkoluulot. 
Viestit esim. eläkeläisjärjestöiltä ja seurakunnilta, jotka kokoavat suuria määriä 
kohderyhmään kuuluvia, olemme saaneet viestiä siitä, etteivät parisuhteen kysymykset 
ole ajankohtaisia tälle kohderyhmälle. Myös työntekijöiden ja järjestöjen 
vapaaehtoisten motivoitumista on kyseenalaistettu. Projektiin osallistuneiden viesti on 
ollut lähes poikkeuksetta se, että parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä tulisi käsitellä 
paljon useammin ja eri tilanteissa. Tarjontaa on ollut aiemmin hyvin vähän.  
 

http://www.parisuhteenpalikat.fi/
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Seniori-ikäisten on vaikea saada apua parisuhteensa kriiseihin. Perheneuvolat ja 
perheasianneuvottelukeskukset priorisoivat työtään pääasiassa lapsiperheiden 
kysymyksiin. Kelan tukemaa terapiaa tarjotaan myös vain työikäisille.  
 

Muita haasteita ovat olleet mm. tapahtumien ja kurssien hinnoittelu, 
liikuntarajoitteisten huomioiminen, kurssien päiväohjelman sopiva väljyys sekä 
vertaisohjaajien koulutuksen järjestäminen.   
 

  
 

8 TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN LAAJEMMIN 
YHTEISKUNNASSA 
 

Projekti toi esille ihmissuhteiden ja erityisesti parisuhteen hyvinvoinnin merkityksen 
ihmisen kokonaisterveyteen ja hyvinvointiin. Yhteiskunnan paineet keski-iän kasvaessa 
ja palveluiden tuottamisen organisoinnissa kohdistuvat omaishoidon ja perheen 
merkityksen kasvamiseen. Jotta tämä voisi toteutua tulevaisuudessa, tarvitaan 
sitoutuneita ja tyytyväisiä puolisoita.  
 

Yhdysvaltalainen tutkija, geriatri Carla M Perissinotto julkaisi syyskuussa 2013 
tutkimuksen jonka mukaan ”Hyvät ihmissuhteet pitävät yli 60-vuotiaat terveinä. Kyse ei 
ole ihmissuhteidenmäärästä vaan laadusta”. Suomen Mielenterveysseuran Mirakle- 
hanke on ollut Senioriparisuhde- projektin kumppani ja projektipäällikkö Maria Viljanen 
kirjoittaa Helsingin Sanomissa 23.8.2013 uuteen Ikälakiin liittyen ” Vähälle huomiolle on 
jäänyt henkisen hyvinvoinnin, psyykkisen jaksamisen ja mielenterveyden voimavarojen 
huomioiminen. Ikääntyvässä Suomessa eläkeikäisen väestön mielen hyvinvoinnilla on 
kasvava merkitys, jota yhteiskunnan eri sektoreilla ei vielä riittävästi huomioida” 


