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1. Johdanto  
Miehen ja naisen välinen avioliitto, sen asema elämää jatkavana elämänmuotona 

ja merkitys yhteiskunnan peruspilarina on syvälle juurtuneena kulttuurisessa ja 

sosiaalisessa muistissa.
1
 Jälkimodernin yhteiskunnallisen kehityksen myötä 

yksilökeskeisyys on kasvanut ja kehityksen vaikutukset näkyvät myös 

avioliitossa. Avioliiton painopiste on muuttunut yhteisöllisestä instituutiosta kohti 

kahden persoonan dynaamista suhdetta.
2
   

Avioliittoneuvonnan juuret ovat Yhdysvalloissa, jossa 1920-luvulla 

aloitettiin käytännönläheinen ohjaus avioliittoon aikoville.
3
 Suomessa 

ensimmäinen avioparityön ja perheneuvonnan pioneeri oli evankelis-luterilaisen 

kirkon pastori Matti Joensuu. Hän tarjosi avioeroa harkitseville mahdollisuutta 

keskustella elämäntilanteestaan vuonna 1944. Joensuu aloitti kriisissä olevien 

parien auttamisen toimiessaan Tampereen Kaupunkilähetyksen pastorina.
4
 

Viimeisten vuosikymmenten aikana kirkko on vastannut perhe- ja parisuhdetyön 

tarpeisiin kehittämällä sekä ennaltaehkäisevää ja vahvistavaa työtä että korjaavaa 

työtä.
 
Perheasianneuvottelukeskuksissa työtä tehdään ammattimaisesti ja 

painopiste on korjaavassa työssä.
5
 1970-luvulla Liisa Tuovinen ja Matti K. 

Kuronen puolisoineen kehittivät kriisiavun tarjoamisen rinnalle ennaltaehkäisevää 

työotetta. Heidän työnsä loi perustan nykyiselle ennaltaehkäisevälle työlle.
6
  

Perhe- ja parisuhdetyötä tehdään myös kristillisen viitekehyksen ulkopuolella. 

Esimerkiksi Väestöliitto aloitti avioliittoneuvontatyön 1947 ja se toimii 

parisuhteiden ja perheiden hyväksi pääpiirteissään samoin toimintatavoin.
7
  

1980-luvulta lähtien monet kristilliset järjestöt ovat omalta osaltaan 

järjestäytyneet parien ja perheiden tukemisessa ja pyrkivät vastaamaan samoihin 

tarpeisiin. Organisoitu vapaaehtoiseen vertaisuuteen perustuva avioparityö on 

tärkeä osa Suomessa tehtävää perhe- ja parisuhdetyötä. Vapaaehtoisen 

avioparityön painopiste on vahvistavassa ja ennaltaehkäisevässä työssä. Tämän 

tutkimuksen kohteena on Kansan Raamattuseuran (KRS) Samassa Veneessä -

avioparityö, joka on yksi toimijoista kristillisen avioparityön kentällä.    

                                                 
1
 Davie, 2000, 72–77.   

2
 Yli-Opas 2010, 69. 

3
 Ruotsalainen 2002, 16. 

4
 Ruotalainen 2002, 15. 

5
http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/40D5B401E55B1785C225748000449ACD?OpenDocument&l

ang=FI   Viitattu 9.4.2015.  
6
 Vainikainen et.al. 2015, 216. 

7
 http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/ Viivattu 4.4.2015. 

http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde
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 Samassa Veneessä -avioparityötä on tehty kolmekymmentä vuotta. Tällä 

hetkellä työssä on kaksi palkattua henkilöä, avioparityön koordinaattorit, jotka 

organisoivat ja ohjaavat toimintaa. KRS pitää koulutusta ja työnohjauksellista 

tukea tärkeänä vapaaehtoisuuden kehittämisen ja vapaaehtoisten innostamisen 

kannalta.
8
 Erilaisten parisuhdeleirien, kurssien ja tapahtumien järjestämisessä 

huolehtivat avioparityöhön koulutetut vapaaehtoiset pariskunnat, yhdessä työn 

koordinaattoreiden kanssa. Vapaaehtoiset vastuuparit eivät saa työstään palkkiota 

tai rahallista korvausta. He ohjaavat leirejä vertaisuuden periaatteella ja heidän 

omakohtaiset tarinansa kannustavat leiriläisiä pohtimaan omaa suhdettaan. 

Vuosien varrella vapaaehtoisten joukkoon on tullut uusia pareja, mutta edelleen 

työssä mukana on pareja, jotka ovat olleet mukaan toiminnassa alusta asti.  

Tässä tutkimuksessa lähestyn KRS:n vapaaehtoista avioparityötä laadullisella 

tutkimusotteella. Avioparityön moniulotteisuuden takia esittelen tutkimuksen 

taustaluvuissa avioliiton teologiaa, kristillistä vapaaehtoistyötä, 

sosiokonstruktivistista oppimista sekä sosiaalisen pääoman pääpiirteet. 

Uskonnonpedagogiikan tutkimusperinteeseen liityn Fowlerin uskon 

kehitysvaiheteorian.  

Tutkimusta suunnitellessani keskustelin Samassa Veneessä -avioparityön 

koordinaattoreiden kanssa. He toivoivat tutkimuksen tuottavan lisää ymmärrystä 

Samassa Veneessä -työn ilmiöstä. He pohtivat, millaista tukea ja koulutusta 

vapaaehtoiset tarvitsevat motivoituakseen ja jaksaakseen avioparityössä. 

Työmuotoon mahtuu erilaisia vaiheita kolmekymmentävuotisen historian aikana. 

Koordinaattorit kokivat tarpeellisena tarkastella nykyistä työmuotoa, joka on 

vakiinnuttanut asemansa KRS:n toiminnassa.   

Tämän tutkimuksen tarkoitus on ymmärtää avioparityön ilmiötä 

vapaaehtoisten avioparityöntekijöiden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on 

tukea avioparityön kehittäjiä selvittämällä vapaaehtoisten avioparityöntekijöiden 

motiiveja ja sitoutumisen syitä. Tulosten pohjalta vapaaehtoiskoulutusten sisältöjä 

voidaan kehittää ja tukea työmuodon kestävää kehittymistä. Kysymykset ovat 

tärkeitä siksi, että avioparityöstä vastaavat voivat vastata näihin tarpeisiin ja 

kehittää vapaaehtoisten koulutusten sisältöjä ja työmuotoa kestävään suuntaan 

seuraavien vuosien aikana. Johtopäätöksissä esitäin tuloksiin pohjautuen 

näkökulmia, joita voi ottaa huomioon työn kehittämisessä. 

                                                 
8
 Anu ja Jukka Mattsson. Haastattelu 2015. 
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Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä vapaaehtoistyön tekemisestä 

myös laajemmin. Vaikkei laadullinen tutkimus sinänsä ole yleistettävissä, voi 

ilmiön syvemmästä ymmärtämisestä avautua uusia näköaloja, joita myös muut 

vapaaehtoistyön toimijat voivat hyödyntää. Kirkon eri järjestöjen ja yhdistysten 

piirissä vapaaehtoisuuteen perustuva työ tulee jatkossa olemaan yhä tärkeämpi osa 

kansalaisyhteiskunnan toimintaa.  Kirkon jäsenmäärä
9
 on pudonnut viime vuosina 

ja taloudellisten resurssien niukkeneminen näkyy henkilövähennyksinä. 

Seurakunnat tarvitsevat vapaaehtoisten työpanosta muuttuneessa tilanteessa. 

Nämä yhteiskunnalliset näkökulmat huomioon ottaen on tärkeää löytää syitä, 

miksi ihmiset haluavat olla mukana tekemässä vapaaehtoistyötä: mikä heitä 

motivoi ja mikä sitouttaa.  

Oma suhteeni tutkittavaan aiheeseen on läheinen. Olen ollut aviomieheni 

kanssa Samassa Veneessä -avioparityössä mukana kymmenen vuotta. On 

mielenkiintoista tarkastella aihetta tutkijan näkökulmasta ja syventää ymmärrystä 

avioparityön ilmiöstä. Positio suhteessa tutkittavaan aiheeseen asettaa minut 

pohtimaan tutkimuseettisiä kysymyksiä sekä tutkimuksen luotettavuutta. Näitä 

seikkoja pohdin syvemmin kappaleessa Tutkimuksen luotettavuus. 

2. Tutkimuksen tausta  

2.1. Kristillinen avioparityö 

Yksi kirkon keskeisistä työmuodoista on perhetyö. Perhetyö käsittää toiminnan, 

jolla vahvistetaan erilaisten perheiden hyvinvointia ja tuetaan kristillistä 

kasvatusta. Parisuhdetyö ja avioparityö ovat osa kirkon tekemää perhe- ja 

aikuistyötä. Kasteen ja avioliitoon vihkimisen toimitukset sekä niiden 

toimituskeskustelut ovat osa kirkon perhetyötä. Kirkkohallitus on kehittänyt 

vuosikymmenten aikana erilaisia ennaltaehkäisevän parisuhdetyön malleja, muun 

muassa pariviestinnän kurssin Virtaa välillämme ja Parisuhteen Palikat.
10

 

Esittelen työssä tarkemmin Parisuhteen Palikat, joka on laajan yhteistyön 

tuloksena syntynyt parisuhteen teemoja käsittelevä konsepti. (Liite 1.) Parisuhteen 

Palikoiden kautta voidaan hahmottaa parisuhteen osa-alueita jotka ovat: 

sitoutuminen, tunteet, ristiriidat, seksuaalisuus, sanat, teot, luottamus, anteeksianto 

                                                 
9
 http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp2?open&cid=Content20EBDF Viitattu 24.4.2015 

30.12.2014 Kirkkoon kuului 73,7 % prosenttia suomalaisista. Vuonna 2006 kirkkoon kuului 84,14 

prosenttia väestöstä. Jäsenmäärä on pudonnut vuosittain yhdestä kahteen prosenttia viimeisen 

kahdeksan vuoden aikana.  
10

 http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=ContentCBDC5 Viitattu 24.4.2015 

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=ContentCBDC5
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ja rakkaus. Taustalla on laaja kristillisen parisuhdetyön ammattilaisten ja 

asiantuntijoiden joukko. Yhteistyössä oli mukana Kirkkohallitus, Adventtikirkko, 

Helluntaikirkko, Parempi avioliitto ry., Kansan Raamattuseura, Kataja 

parisuhdekeskus ry., ABC+-perhelehti, Porvoon suomalainen seurakunta, 

Mennään Eteenpäin ry., Suomen Raamattuopisto ja Vapaakirkko. Parisuhteen 

Palikoita käytetään työvälineenä monipuolisesti toimituskeskusteluissa, 

perhekerhotyössä, parisuhdekursseilla ja -luennoilla. Parisuhteen Palikat -

kehittämistyö sai alkunsa kirkolliskokouksen aloitteesta vuonna 2008. Tämän 

jälkeen eri tahot ovat kehittäneet materiaalia ja kouluttaneet sekä ammattilaisia 

että vapaaehtoisia työvälineen käyttöön.  Parisuhteen Palikat -materiaalin lisäksi 

on luotu koulutus-, ja luentomateriaalit myös vanhemmuuden, seurustelun sekä 

isovanhemmuuden teemoista. Nykyisin Parisuhteen Palikat -materiaali on 

käytössä laajasti eri järjestöissä ja seurakunnissa sekä myös kansainvälisissä 

yhteyksissä. Kirkkohallitus, kirkkopalvelut ja Kataja ry. vastaavat materiaaliin 

liittyvistä koulutuksista.
11

 

Evankelis-luterilaiset seurakunnat sekä kristilliset järjestöt järjestävät perhe- 

ja parisuhdetapahtumia ja kursseja, joilla käsitellään parisuhteen dynamiikkaa. 

Tapahtumat ovat tarkoitettu avio-, avo- tai seurusteleville pareille, jotka haluavat 

pohtia omaa itseään, parisuhdettaan ja kehittää suhteen vuorovaikutusta. 

Tilaisuudet ja kurssit ovat sisällöltään erilaisia ja toteutus on järjestäjäkohtainen.
12

 

Vuonna 2013 vähintään viikonlopun mittaiselle parisuhdekurssille osallistui noin 

3000 pariskuntaa.
13

 

 Esittelen tässä Kansan Raamattuseuran avioparityön lisäksi kaksi aktiivista 

valtakunnallista toimijaa: Kataja ry:n sekä Parempi avioliitto ry:n. Kataja-

parisuhdekeskus ry. on perustettu 1994. Se kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa 

tehtävästä parisuhdetyöstä toimien niin sanottuna parisuhdetyön kattojärjestönä. 

Katajan tavoitteena on tukea parisuhdetta ja perheiden hyvinvointia. Kataja tekee 

laajaa yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa kouluttaen vapaaehtoisia vertaisohjaajia 

sekä ammattilaisia ja tuottaen parisuhteeseen liittyvää materiaalia.
14

 Parempi 

avioliitto ry. tekee kristillisen viitekehyksen pohjalta perhe- ja parisuhdetyötä 

Suomessa. Sen tavoitteena on edistää puolisoiden välistä vuorovaikutusta sekä 

perheiden hyvinvointia. Yhdistys järjestää avioliittoleirejä ja -kursseja sekä 

                                                 
11

http://www.parisuhteenpalikat.fi. Viitattu 25.3.2015. 
12

 http://evl.fi/evlfi.nsf/ Viitattu 25.3.2015. 
13

 Vainikainen 2015, 218. 
14

 http://www.katajary.fi/kataja-ry/ Viitattu 25.3.2015. 

http://www.parisuhteenpalikat.fi/
http://evl.fi/evlfi.nsf
http://www.katajary.fi/kataja-ry
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kouluttaa vapaaehtoisia avioparityöntekijöitä valtakunnalliseen parisuhdetyöhön. 

Pieksämäen avioliittoleirit kokoavat vuosittain satoja osallistujia.
15

   

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Kansan Raamattuseuran Samassa 

Veneessä -avioparityötä, joka linkittyy yhdeksi toimijaksi tähän laajaan perhe- ja 

parisuhdetyön toimijoiden kokonaisuuteen.  Kansan Raamattuseuran Säätiö 

(KRS) on luterilaisen kirkon piirissä toimiva valtakunnallinen 

evankelioimisjärjestö, joka aloitti toimintansa 1945. KRS:n katsotaan kuuluvan 

niin sanottuun viidenteen herätysliikkeeseen. Herätysliikkeiden tavoitteisiin 

kuuluu vastata kaupungistuvan väestön yhteisöllisiin tarpeisiin, joihin kuuluvat 

muun muassa parisuhde ja avioparityö. Avioparityötä tehdään myös muissa 

viidennen herätysliikkeen järjestöissä, kuten Suomen Raamattuopistossa sekä 

Kansanlähetyksessä. 
16

  

Avioparitoiminta nousee kristilliseltä pohjalta ja sitä tehdään yhteistyössä 

KRS:n muiden toimintamuotojen kanssa. Avioparityön juuret ovat 

opiskelijatyössä. 1980 -luvun alkupuolella KRS:n opiskelijanuoret kiinnostuivat 

oman parisuhteen hoitamisesta. Saarijärven Sanan Suvipäivillä vuonna 1987 oli 

ensimmäinen avioparikanava, jossa puhujana oli Maija Nyman.
17

 Arto ja Liisa 

Viren koordinoivat avioparityötä 1990 -luvulla ja kehittivät vertaisuudelle 

perustuvan tavan tehdä avioparityötä. 2000 -luvulla työhön Anu ja Jukka 

Mattsson tulivat työhön mukaan. Tällä hetkellä he toimivat työn koordinaattoreina 

ja vastaavat työn eteenpäin viemisestä. 

Samassa Veneessä -työn toiminta perustuu laajaan vapaaehtoisten 

verkostoon. Leirin ja parisuhdeviikonloppujen suunnittelu, sisällön tuottaminen ja 

käytännön toteutus ovat pitkälti vapaaehtoisten varassa. Vapaaehtoisia aktiivisia 

pareja on eripuolelta Suomea ja he vierailevat aktiivisesti myös seurakuntien 

järjestämissä tilaisuuksissa. Näin avioparityö saa lisää tunnettavuutta.
18

 Vuosittain 

vapaaehtoisille järjestetään kaksi koulutusleiriä. Syksyllä järjestettävä Miehistön 

huolto -koulutusleiri toteutetaan työnohjauksellisella otteella. Tammikuussa 

järjestettävä Tuulta purjeisiin -koulutusleiri painottuu vapaaehtoisten 

koulutuksellisiin tarpeisiin. Syksyn Miehistön huolto -leirillä jaetaan vastuut 

                                                 
15

 http://www.parempiavioliitto.fi/ Viitattu 4.4.2015. 
16

 http://www.kansanraamattuseura.fi/sinulle/uutishuone/kansan_raamattuseura_lyhyesti Viitattu 

4.4.2015. 
17

 Manner 2014. 
18

 Anu ja Jukka Mattsson haastattelu 2015. 

http://www.parempiavioliitto.fi/
http://www.kansanraamattuseura.fi/sinulle/uutishuone/kansan_raamattuseura_lyhyesti
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seuraavan vuoden leireistä. Vapaaehtoiset ohjaajaparit ottavat omien 

mahdollisuuksiensa mukaan vastuulleen heille sopivat tapahtumat ja leirit.   

Avioparileirejä ja tapahtumia suunnataan erilaisille kohderyhmille ja 

erilaisiin tarpeisiin. Lapsiperheille suunnatuissa tapahtumissa on järjestettynä 

lastenhoito. Päiväohjelma sekä koulutuksen sisältö toteutetaan lapsiperheen 

näkökulmat huomioiden. Vain pariskunnille suunnatut tapahtumat eivät sisällä 

lastenhoitoa ja sisällöt keskittyvät parisuhteen dynamiikkaan. Viime vuosina 

Samassa Veneessä -työ on kehittänyt myös erilaisia erityisteemaan keskittyviä 

leirejä. Nämä teemaleirit ovat suunnattu erityisryhmien tarpeisiin: nuoret parit, 

avioliittoon aikovat, seniorit, uusperheelliset, maanviljelijät ja yrittäjät. 

Kohderyhmille suunnatut tapahtumat on usein suunniteltu jonkin tietyn aihepiirin 

ympärille.     

Avioparileirien tai kurssien kesto on viikonlopusta viikkoon. Pidemmillä leireillä 

on kahden tai kolmen vastuuparin muodostamaa leiritiimi, jotka vastaavat leirin 

sisällöstä. He suunnittelevat leirin sisällön ja kulun muutamia kuukausia ennen 

varsinaista tapahtumaa. Leirien vastuupareja kootessa on pyrkimys valita tiimit 

niin, että niissä on yksi kokeneempi pari ja yksi nuorempi pari.  Mikäli leiri on 

suunnattu lapsiperheille, kurssille järjestetään yhteistyössä kurssikeskuksen 

kanssa lapsille oma ohjelma.  

Viikonlopun tapahtumissa on yleensä kaksi vastuuparia, jotka jakavat 

vastuun sisällön tuottamisesta. Näissä tapahtumissa ei yleensä ole lastenhoitoa. 

Avioparityön vuosikello (Liite 2.) kuvaa työn laajuutta.  Vuosikellossa käy ilmi, 

millaista sitoutumista leirin vastuupariksi lupautuminen merkitsee. Yhden leirin 

valmistelu kestää useita kuukausia, ensimmäisestä tiimin tapaamisesta leirin 

loppupalaveriin, arviointiin ja työnohjaukseen. Leirin suunnittelu käynnistetään 

noin puolta vuotta ennen leiriä. Leirin suunnittelussa tulee huomioida useita 

osatekijöitä, minkä lisäksi leirin toteutus vaatii erilaisia voimavaroja ja yhteistyötä 

toimijoiden kesken.  Avioparityön koordinaattorit ovat yhteydessä leirin 

vastuupareihin ja auttavat tarvittaessa leirien sisältöjen tuottamisessa.
19

  

Leirin alustukset pohditaan niin, että parisuhteen hyvinvoinnin perusteiden 

ohella vastuupari käyttää omaa elämäntarinaansa alustuksessa. Samassa Veneessä 

-avioparityötä tehdään pääsääntöisesti vertaisuuden periaatteella, eikä tapahtumia 

                                                 
19

 Anu ja Jukka Mattsson haastattelu 2015. Liitteenä työn vuosikello, jossa kuvataan eri 

työvaiheita vuoden kuluessa valmistelusta toteutukseen.  
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järjestä asiantuntijaluentojen varaan.
20

 Samassa Veneessä -avioparityöntekijät 

käyttävät tarpeen mukaan valmiita materiaaleja apuna valmistelussa. Yksi näistä 

materiaalipaketista on Parisuhteen Palikat, jonka käyttö on yleistynyt vastuuparien 

joukossa. Myös muita valmiita materiaaleja käytetään  apuna valmistelussa,  

vastuuparin harkinnan mukaan.   

Kansainvälinen tutkimus on kartoittanut syitä ja motivaatioita lähteä 

vahvistamaan parisuhdettaan. Morris et. al.(2011) tutkivat syitä lähteä 

parisuhdekoulutuksen. Ongelmien tunnistaminen itsetunnossa, sitoutumisessa tai 

omassa suhteessa todettiin motivaatiotekijöiksi osallistua koulutukseen.
21

 Toisessa 

tutkimuksessa Mac Allister et. al.(2013) totesivat, että yksilön itseohjautuvuus, 

korkea koulutustaso ja uskonnollisuus ennustivat koulutukseen osallistumista.
22

 

Kristillisen Sanctus avioliitonrikastamisviikonlopun käyneiden kokemuksia 

kartoitettiin ja osallistujat kokivat hyötyneensä viikonlopusta. Tutkimus osoitti, 

että suhde itseen, puolisoon ja Jumalaan koettiin jopa 40 prosenttia parempana 

viikonlopun jälkeen, kuin sitä ennen.
23

   

Hanna Ranssi-Matikainen (2012) tutki väitöskirjassaan Yhdessä sittenkin, 

kokemukset erokriiseistä, vertaistuesta ja parisuhteen muutoksista, syitä 

parisuhteen kriiseihin.
24

 Selkein syys erokriisin taustalla oli elämän 

kokonaisvaltainen kuormittavuus sekä työn ja perheen yhteensovittamisen 

vaikeudet.
25

 Tutkimuksen mukaan erokriisi oli selvässä yhteydessä 

henkilökohtaiseen kasvuprosessiin. Henkilökohtaisen identiteetin vahvistuminen 

heijastui myönteisesti parisuhteeseen. Oma-apuryhmätoiminnasta saatu vertaistuki 

koettiin erittäin merkittäväksi tekijäksi erokriisistä selviytymisessä. 

Yhteiskunnallisista muutoksista huolimatta puolisot odottivat parisuhteelta 

perustarpeiden tyydytystä, turvallisuutta ja arvonantoa.
26

  

KRS:n Samassa Veneessä -avioparityötä tehdään kristillisessä 

viitekehyksessä. Vastuuparien motiiveja olla mukana avioparityössä ja niiden 

yhteyttä heidän hengelliseen elämään ei ole kartoitettu. Kristillinen avioparityö 

nousee kristillisen avioliittokäsityksen pohjalta, joka siten on vapaaehtoistyön 

                                                 
20

 Mattsson & Ståhle 2014, 4.  
21

 Morris et. al. 2011, 1. 
22

 Mac Allister et. al. 2013, 563. 
23

 Sager & Sager 2005, 212. 
24

 Ranssi-Matikainen 2012. 
25

 Ranssi-Matikainen 2012, 8. 
26

 Ranssi-Matikainen 2012, 10. 
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perusta ja pohja. Tästä johtuen tutkimuksessa on syytä esitellä avioliiton 

teologisia perusteluja.  

2.2. Kristillinen avioliitto 

Avioliitolla tarkoitetaan miehen ja naisen välistä, vapaaehtoisesti solmittua, 

julkista sopimusta.
27

 Avioliittoon kuuluu puolisoiden yhdenvertaisuus, 

keskinäinen luottamus ja yhteinen toiminta perheen hyväksi. 
28

 Kummankin 

puolison tulee kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen elatukseen, joka 

käsittää puolisoiden yhteisten sekä kummankin henkilökohtaisten tarpeiden 

tyydyttämisen.
29

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai 

siviilivihkimisenä todistajien läsnä ollessa.
30

  Kirkollisen vihkimisen toimittaa 

evankelis-luterilaisessa tai ortodoksisessa kirkossa pappi ja rekisteröidyssä 

uskonnollisessa yhdyskunnassa se, jolla on vihkimisoikeudesta annetun lain 

(571/2008) mukainen vihkimisoikeus.
31

 Nykyinen avioliittolaki on säädetty 1929 

ja sitä on tarkennettu viimeisen vuosikymmenten aikana. Taustalla on 

yhteiskunnallinen muutos, jossa avioliiton asemaa uudelleen arvioitu.  

Keskustelua avioliiton asemasta ja teologiasta käydään edelleen.
32

  

Martti Luther otti kantaa avioliittoon Isossa Katekismuksessa toteamalla: 

”ettei aviosäätyä saa halveksia eikä väheksyä, niin kuin sokea maailmaa ja väärät 

hengenmiehemme tekevät, vaan että meidän on pidettävä sitä Jumalan sanan 

mukaisessa arvossa. Silloin se osoittautuu ihanaksi ja pyhäksi, niin ettei sitä pidetä 

vain muiden säätyjen veroisena, vaan kaikki ne ylittävänä, olipa sitten kysymys 

keisarista, ruhtinaasta, piispasta tai mistä muusta säädystä tahansa. Sen vuoksi 

avioliitto ei ole mikään erityinen elämänmuoto, vaan mitä yleisin ja jaloin, ja se 

sulkee piiriinsä kaikki kristityt, jopa koko maailman”.
33

 

Antti Yli-Opas tutki väitöskirjassaan (2010) Englannin kirkon ja Suomen 

evankelisluterilaisen kirkon avioliittoteologiaa vuosina 1963–2006. Tutkimus on 

viimeisin Suomessa tehty systemaattinen tutkimus, joka kartoittaa avioliiton 

teologisia perusteluja ja asemaa kirkollisena instituutiona.
34

  Tutkimuksen mukaan 

                                                 
27

 Avioliittolaki § 1. L:lla 156/2015 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.3.2017. Tuleva 

sanamuoto kuuluu: ”Kaksi henkilöä, jotka ovat sopineet menevänsä avioliittoon, ovat 

kihlautuneet.” 
28

 Avioliittolaki § 2. 
29

 Avioliittolaki § 46. 
30

 Avioliittolaki § 1, § 14. 
31

 Avioliittolaki § 17. 
32

 Yli-Opas 2010, 15. 
33

 Tunnustuskirjat 1990, 318−320.. 
34

 Yli-Opas 2010, 15. 
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kristillisen avioliiton perusta nousee Raamatun luomiskertomuksesta.
35

 Tästä 

perustasta avioliittoon vihkimisen kaava 
36

 sekä piispojen viimeisin kannanotto 

perhettä ja avioliittoa koskeviin kysymyksiin Rakkauden lahja
37

 -kirja tuovat 

esille kristillisen avioliiton perusteiden löytyvän ”luomisen aamusta”.
38

 Mies ja 

nainen luotiin Jumalan kuvaksi (1.Moos. 1:27) ja heidät tarkoitettiin elämään 

yhteydessä toisiinsa ja yhteydessä Jumalaan.   

Avioliiton teologian ymmärtämiseksi Imago dei-
39

tulkinta tarkoittaa 

osoittautui olennaiseksi. Imago dei tarkoittaa Jumalan kuvaksi luotua ja siten 

suhteessa Jumalaan olemista. Aviopuolisoiden rakkaus saa voimansa 

Jumalallisesta rakkaudesta, ja Jumalan rakkauden olemus voidaan tavoittaa 

aviorakkaudessa.
40

 Teologisesti puolisoiden välinen suhde liitetään luomisen 

kautta Jumalaan ja lunastuksen kautta Kristuksen rakkauteen. Yhteyden kuvaus on 

kuvausta Raamatun antropologisesta kielestä, jonka mukaan yhdeksi lihaksi 

tuleminen kuvaa koko olemuksen – hengen, sielun ja ruumiin – yhteyttä.
41

 

Jumalan asettama järjestys rikkoutui syntiinlankeemuksessa, ja ihminen 

joutui eroon Jumalasta. Kristinuskon ydinviesti on, että Kristuksen rakkaus, 

sovitus ja anteeksianto voivat eheyttää rikkoutuneen yhteyden.  Sovitus ja 

anteeksiantamus ovat olennainen osa avioliitossa elämistä. 
42

 Avioliiton ihanteeksi 

on asetettu avioliiton elinikäisyys ja ainutkertaisuus, jossa kasvetaan rakkauden 

lahjan ilmaisemisessa.
43

  

Avioliiton asema kiinteänä instituutiona on väistynyt taka-alalle. Nykyisin 

avioliiton nähdään olevan puolisoiden välinen dynaaminen suhde. Keskeistä on 

suhteen sisäinen dynamiikka. Suhteen dynamiikan oheneminen ja/tai särkyminen 

voi johtaa avioliiton päättymiseen. 
44

 Avioliiton ihanteeksi asetettu elinikäisyys ei 

aina toteudu, ja joskus avioero on väistämätön.
45

 Juridisesti avioliittosopimuksen 

                                                 
35

 Yli-Opas 2010, 348. 
36

 Kirkollisten toimitusten kirja sisältää avioliittoon vihkimisen kaavan.  Kirkolliskokouksen 

päätökset edustavat kirkon virallista kantaa ja kirkolliskokous muutti kaavaa viimeksi vuonna 

2003. Kirkollisten toimitusten kirja 2003, 137. 
37

 Piispojen puheenvuoro perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudesta. Julkaistu 2008. 
38

 Paarma et. al. 2008, 29; Kirkollisten toimitusten kirja 2003, 145.  
39

 Imago Dei tarkoittaa Jumalan kuvaksi luotua.  Luotuisuus tarkoittaa suhteeseen luomista, ei 

ominaisuuksia kuten järki. Miehen ja naisen olemuksellinen yhteys kuvaa Kristuksen ja 

seurakunnan välistä olemuksellista yhteyttä.  Yli-Opas 2010, 55–56. 
40

 Yli-Opas 2010, 55, 348. 
41

 Yli-Opas 2010, 348. 
42

 Paarma et. al. 2008, 36; Yli-Opas 2010, 54. 
43

 Paarma et. al. 2008, 82. 
44

 Yli-Opas 2010, 109 
45

 Paarma et. al. 2008, 82. 
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purkaminen merkitsee avioliitossa vallinneiden velvoitteiden ja oikeuksien 

päättymistä. Vanhemmuuteen liittyvät vastuut säilyvät avioeron jälkeen.
46

  

Seksuaalisuus on luonnollinen osa ihmisyyttä, joka nähdään Jumalan antamana 

lahjana.  Seksuaalisuus liittää puolisot toisiinsa erityisellä tavalla ja palvelee 

keskinäistä suhdetta. ”Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin 

että he tulevat yhdeksi lihaksi” (1. Moos. 2:24). Lisääntyminen ja seuraavan 

sukupolven kasvattaminen on yksi avioliiton tehtävistä. 1. Moos. 1:28 Jumala 

siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää.”  Lisääntyminen 

ja lasten kasvattaminen ylläpitää luomakuntaa ja takaa elämän jatkuvuuden. Perhe 

muodostaa yhteiskunnan perusyksikön.
47

   

Yli-Oppaan tutkimuksen mukaan kristilliselle avioliitolle voidaan löytää 

viisi erilaista tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on lisääntyminen, lasten ja 

perheen kasvattaminen.
48

 Kodin tulisi olla paikka, jossa lapset voivat kasvaa. 

Kristillinen kasvatus voidaan nähdä avioliiton välillisenä tarkoituksena.
49

 Toinen 

tarkoitus on puolisoiden seksuaalisuuden toteuttaminen. Intiimiys ja läheisyyden 

kokemisen tarve ovat universaaleja inhimillisiä tarpeita.
50

 Avioliitossa puolisot 

voivat kommunikoida intiimillä tasolla. Seksuaalinen läheisyys sisältää intiimin 

kohtaamisen eri muotoja, hellyyttä, intohimoa, kosketusta, läheisyyttä, tunteita, 

ajatuksia, tekoja.
51

  Avioliiton kolmas tarkoitus on olla lääke syntiä vastaan. 

Avioliitto tarjoaa mahdollisuuden olla uskollinen ja sitoutua puolisoon sekä oppia 

kohtuullisuutta hillitsemällä omaa itsekkyyttä.
52

 Neljäs tarkoitus on kumppanuus, 

johon kuuluu puolisoiden keskinäinen kunnioitus, seksuaalisuuden tuoma ilon ja 

tyydytyksen jakaminen, henkinen kasvu sekä vanhemmuuden jakaminen.
53

  

Avioliiton viides tarkoitus on olla uskon ja rakkauden koulu aviopuolisoille ja 

perheen jäsenille. Läheisten ihmissuhteiden on nähty edellyttävän enemmän 

uskoa, luottamusta ja rakkautta kuin muiden ihmissuhteiden.
54

  

Avioliiton solmimisella on laajat yhteisölliset vaikutukset. Puolisot 

perustavat uuden perheen ja liittyvät samalla toistensa sukuun. Avioliiton 

yhteisölliset merkitykset ulottuvat sukupolviin, yhteisöihin ja seurakuntaan. 

                                                 
46

 Avioliittolaki § 24; Yli-Opas 2010, 100. 
47

 Paarma et. al. 2008, 28–29; Yli-Opas 2010, 54 
48

 Yli-Opas 2010, 123. 
49

 Yli-Opas 2010, 128. 
50

 Berger 2011, 633.  
51

 Yli-Opas 2010, 135. 
52

 Yli-Opas 2010, 141–143. 
53

 Yli-Opas 2010, 154; Paarma et. al. 2008, 27. 
54

 Yli-Opas 2010, 161. 
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Yksilöllisyyden nousu ja persoonallisen suhteen korostaminen on vähentänyt 

avioliiton yhteisöllistä asemaa.
55

 Yhteisöllisyys ja yhteisön tuki nähdään 

merkittävänä puolisoiden elinikäisen liiton ihanteen toteutumisena.  Avioliitto 

tarjoaa turvan puolisoiden persoonalliselle kasvulle, hengellisen ja 

seksuaalisuuden ulottuvuuden toteutumiselle. Persoonallisen kasvun tarkoitus on 

läheisesti kytköksissä avioliiton yhteisölliseen merkitykseen.
56

 Yhteisön tehtävä 

on turvata avioliitto, jotta puolisoilla on mahdollisuus persoonalliselle kasvulle. 

Puolisoiden keskinäisen tuen ja kasvun myötä heillä on myös mahdollisuus 

palvella yhteisöä.
57

  

Avioliittolain muutoksen myötä kristillistä avioliittokäsitystä joudutaan 

arvioimaan uudelleen. Antti Yli-Oppaan tutkimus esittää teologisia perusteluja, 

joista olisi syytä keskustella perhe- ja parisuhdetyön kentällä. Yhteiskunnallisen 

juridisen avioliittosopimuksen ja Luterilaisen kirkon avioliittokäsityksen välinen 

yhteys tulee tulevaisuudessa myös kirkolliskokouksen pohdittavaksi. 

Kirkolliskokouksen päätökset edustavat kirkon virallista kantaa, mutta keskustelu 

kirkon ja järjestöjen sisällä on vilkasta. Perhe- ja parisuhdetyön kentällä uusi 

avioliittolaki herättää todennäköisesti kysymyksiä. Tulevaisuudessa jokainen 

toimija joutuu tarkastelemaan kysymystä omasta näkökulmasta ja muodostamaan 

linjan suhteessa muuttuneeseen avioliittolakiin. Avioliitossa eletään erilaisia 

elämäntilanteita.  Uusien tilanteiden haltuunotto edellyttää kykyä arvioida omaa 

toimintaa ja tarvittaessa muuttaa toimintatapoja, jotta tilanteista päästään 

eteenpäin. Yhteisen kasvun edellytys on kyky oppia uutta ja reflektoida omaa 

toimintaa vastavuoroisessa aviosuhteessa. Uuden oppiminen liittyy myös 

läheisesti avioparityön tekemiseen. Tämän vuoksi esittelen seuraavaksi 

omaehtoista ja itseohjautuvaa oppimista.      

2.3. Omaehtoinen oppiminen   

Jatkuvasti muuttuva elinympäristö edellyttää elinikäistä oppimista ja uuden tiedon 

prosessointia. Todellisuutta koskevan tiedon voidaan ajatella olevan yhdessä 

rakennettua eli konstruktivistista. Konstruktivismilla tarkoitetaan sitä, että 

sosiaalinen todellisuus rakentuu yksilön mielessä, ei ihmismielestä 

riippumattomassa objektiivisessa todellisuudessa. Ihmismieli luo aktiivisesti 

todellisuutta koskevia jäsennyksiä havaintojen pohjalta ja jäsentää ne mielekkäiksi 

                                                 
55

 Yli-Opas 2010, 271, 274. 
56

 Yli-Opas 2010, 275. 
57

 Yli-Opas 2010, 357. 
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kokonaisuuksiksi. Eteen tulevissa tilanteissa aktiivinen ihmismieli muokkaa 

aiemmin omaksuttuja malleja. Sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan 

oppimiseen kuuluu yhteisöllisyys sekä tiedon rakentuminen jakamalla ja 

työstämällä sitä muiden kanssa.
58

  Kasvatustieteen professori Jack Mezirow 

määrittelee oppimisen prosessiksi, jossa kokemus tulkitaan uudelleen. Uusi tai 

korjattu tulkita ohjaa myöhempää ymmärtämistä, arvottamista ja toimintaa.
59

 

Reflektion käsite on olennainen uuden oppimisessa. Kriittisen reflektion avulla 

voidaan oikaista vääristyneitä toimintatapoja tai uskomuksia. Käyttäytymisen 

muuttaminen, uuden oppiminen tai ennakko-oletusten kriittinen arviointi 

edellyttää harkitsevaa ja reflektoivaa toimintaa. Jälkikäteisreflektointi ja uudelleen 

arviointi vievät henkilökohtaista oppimisprosessia ja kasvua eteenpäin.
60

  

Victoria J. Marsick (1995) käyttää käsitettä toimintaoppiminen
61

. 

Toimintaoppimiseen liittyy läheisesti kolme oppimiskäsitettä. Ensimmäinen 

instrumentaalinen oppiminen, jossa oppija kyseenalaistaa vakiintuneita ratkaisuja 

ja pyrkii löytämään uusia ratkaisuja reflektoinnin avulla. Toinen käsite 

toimintaoppimisen alla on henkilökohtaisten elämänhistorian liittäminen 

sosiaalisessa yhteisössä rakentuneisiin merkityksiin. Kolmas käsite 

toimintaoppimisen alla on henkilökohtaisten viitekehysten muuttaminen.
62

 

Toimintaoppimisen edellytys on, että ympäristö koetaan turvallisena. Salliva 

ilmapiiri mahdollistaa osallistujien tarkastella uskomuksiaan ja käyttäytymistään. 

Erilaiset kokemukset ja näkökulmat mahdollistavat laaja-alaisen dialogin. 

Kriittinen reflektointi auttaa osallistujia muovaamaan omia ajattelualleja ja 

ymmärtämään ongelmia syvemmin. Samalla se mahdollistaa uusien ratkaisujen 

löytymisen. Henkilökohtaisten skeemojen muuttuminen vaikuttaa myös 

sosiaalisiin merkitysrakenteisiin ja vähitellen muuttaa niitä.
63

  

  Työyhteisöt, harrastukset ja vapaaehtoistyö tarjoavat tilaisuuden 

yhteistoiminnallisen oppimiseen. Vapaaehtoistyötä tehdään tiiviissä 

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Vapaaehtoistyötä leimaa myös omaehtoisuus. 

Jokainen voi valita itselleen mieleisen vapaaehtoistyön. 
64

Vapaaehtoistyö voidaan 

tietyin edellytyksin mieltää myös harrastukseksi. Harrastuksessa yksilö voi 

                                                 
58

 Siljander 2002, 202. 
59

 Mezirow 1995, 17. 
60

 Mezirow 1995,23, 35. 
61

 Marsick, 1995, 43. 
62

 Marsick 1995, 42. 
63

 Marsick 1009, 62–64.  
64

 Ojanen 2001, 104. 
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toteuttaa itseään ja etsiä itsestä uusia ulottuvuuksia.
65

 Jari Metsämuuronen tutki 

väitöskirjassaan Harrastukset ja omaehtoinen oppiminen (1995) omaehtoista 

oppimista ja sitoutumista harrastuksen yhteydessä. Tutkimuksista käy ilmi, että 

uuden oppiminen on erityisen tehokasta harrastuksessa, jonka yksilö kokee 

itselleen mielekkääksi.
66

Harrastuksen kesto kehittää taitotasoa ja asiantuntijuutta 

ja se lisää sitoutumista harrastukseen.
67

 Taitotaso on subjektiivinen kokemus, ja 

sitä verrataan samassa viiteryhmässä toimiviin.
68

Onnistumisen kokemukset 

harrastuksessa edesauttavat lisäoppimista ja voimistavat sitoutumista. 

Emotionaalinen kiintyminen harrastusryhmän jäseniin ehkäisee sisäisen 

sitoutumisen laskua. Vasta-alkajilla liian suuret odotukset harrastusta kohtaan ja 

matalaksi koettu taitotaso ovat yhteydessä harrastuksen lopettamiseen.
69

   

Ihmisen psykososiaalisen kehitykseen kuuluu tarve kokea itsensä 

generatiiviseksi. Generatiivisuudella tarkoitetaan psykologista tarvetta olla 

aikaansaava ja menestynyt. Tarve kohdataan luovassa työssä ja lähimmäisestä 

huolehtimisessa. Generatiivisuus ilmenee kumppanista, lapsista, omista 

vanhemmista ja muista ihmisistä huolehtimisena, joista vanhemmuus on yleisin 

ilmentymä. Perheenjäsenten, edellisen ja seuraavan sukupolven, elämät liittyvät 

toisiinsa vaikuttaen psykososiaaliseen hyvinvointiin.
70

 Sosiaalisten taitojen 

oppiminen kodissa ei ole itsestään selvää, ja vuorovaikutustaitoja voi oppia 

muissa yhteyksissä, kuten harrastuksissa tai ystäväpiirissä.
71

 Läheisissä 

ihmissuhteissa koettu läheisyys ja intimiteetti tyydyttävät psykososiaalisia tarpeita 

ja purkavat stressiä. Jaetut kokemukset vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Huolenpidon vaatimukset ja intiimien tarpeiden tyydyttäminen eivät ole helppoja 

yhdistää, etenkään tilanteissa, joissa työelämän tehtävät vievät voimavaroja. 

Intimiteetin ja generatiivisuuden tasapainon löytyminen on eräs aikuisuuden 

kehitystehtävistä.
72

 Seuraavassa luvussa tarkastellaan Samassa Veneessä 

toimintaa vapaaehtoistyönä ja sosiaalisen pääoman kehittäjänä.  

                                                 
65

 Ojanen 2001,101. 
66

 Metsämuuronen, 1995, 16, 251. Nykysuomen Sanakirjan mukaan (1992, 375.) harras on 

”sydämeltään antautunut, ”innokas”, ”uuttera”, ”palava”. Harrastaa:”suunnata toimintansa 

jatkuvasti mieltymystä ylläpitävään kohteeseen” (1992, 375). 
67

 Metsämuuronen 1993, 259. 
68

 Metsämuuronen 1993, 201. 
69

 Metsämuuronen 1993, 263–264 
70

 Berger 2011, 663.  
71

 Koppinen 1993, 3. 
72
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2.4. Sosiaalinen pääoma vapaaehtoistyössä 

Samassa Veneessä -avioparityö muodostaa oman erityisen sosiaalisen 

toimintaympäristönsä Vapaaehtoistyön verkoston sosiaalisilla suhteilla on suuri 

painoarvo, ja tutkimuksessa onkin syytä tuoda esiin sosiaalisen pääoman 

näkökulma. Sosiologi Pierre Bourdieu havaitsi 1970-luvulla, että sosiaaliset 

yhteisöt muodostavat sosiaalista pääomaa. Bourdieu erotti sosiaalisen pääoman 

taloudellista ja kulttuurisesta pääomasta.
73

 Niin kuin muissakin pääoman 

muodoissa, pääoman muodostumiseen tarvitaan panos, pääoman syntyminen vie 

aikaa ja tavoitteena on tuottaa lisäarvoa tai pääomaa.
74

 Robert Putnam laajensi 

käsitteen käyttöä, ja nykyisin sosiaalisen pääoman käsitettä käytetään hyvin 

erilaisissa konteksteissa.
75

 Yhteistä sosiaalisen pääoman syntymiselle on se, että 

sosiaalisissa suhteissa syntyvät ominaisuudet tai asiat tuottavat yhteisön jäsenille 

mahdollisuuksia toimia yhdessä jaetun tavoitteen toteutumiseksi.   Sosiaalisissa 

suhteissa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tuotettu pääomaa voi olla ilmetä 

monella tavalla. Sosiaalisen pääoman synnyssä yhteisö tarjoaa jäsenilleen 

mahdollisuuden toimia yhdessä, yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi. Yhteisön 

jäsenet kokevat hyötyvänsä toiminnasta.
76

   

Keskinäinen luottamus ja vastavuoroisuus ovat sosiaalisen pääoman 

syntymisen edellytykset. Tästä johtuen kaikissa vuorovaikutustilanteissa ei synny 

sosiaalista pääomaa. Ennakoitavuus toiminnassa ja käyttäytymisessä vahvistaa 

osapuolten keskinäistä luottamusta. Ennakoitavuus helpottaa yhteistyötä ja 

vuorovaikutusta. Voimavaroja ei kulu sattumanvaraisuuden tuomaan 

epävarmuuden kokemuksen tai toisen osapuolen tarkkailuun.  Vastavuoroisuus on 

toinen vuorovaikutuksen syvenemisen edellytys.  Osapuolet pystyvät 

ymmärtämään toisiaan täydellisemmin ja jakamaan kognitiiviset kykynsä. Jaettu 

ymmärrys mahdollistaa nopean tiedonkulun sosiaalisessa verkostossa. 

Vuorovaikutuksen helpottuminen ja syveneminen ovat seurausta sosiaalista 

pääomaa synnyttävien mekanismien toiminnasta.
77

  

 Sosiaalinen pääoma voi olla läheisyyttä luovaa (exclusive) tai eroja 

kaventavaa (inclusive) pääomaa. Läheisyyttä luova, liimaava tai sidostava pääoma 

(bonding social capital) yhdistää samankaltaisia ryhmän jäseniä toisiinsa.
78
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Liimaava sosiaalinen pääoma vahvistaa myös jäsenten välistä keskinäistä 

kiintymystä. Riskinä on, että se sulkee ulkopuolelle eri tavalla ajattelevat yksilöt. 

Liimaava sosiaalinen pääoma kannattelee ryhmän jäseniä elämän vaikeuksissa ja 

auttaa selviytymään. Tämä lisää solidaarisuutta ryhmän jäsenten välillä.  

Uskonnollisten yhteisöjen toiminnassa on paljon ryhmiä, joiden toiminta on 

suunnattu tietylle kohderyhmälle ja joissa liimaava pääoma on vahva.
79

  

Eroja kaventava, silloittava (bridging social capital) pääoma luo siltoja ja 

yhteyttä eri sosiaaliryhmien välillä.
80

 Sosioekonomiset taustat, kulttuuriset erot ja 

muut erottavat tekijät kaventuvat ja silloittava pääoma monipuolistaa yksilön 

identiteettiä ja luo monitahoista yhteyttä. Yksilö pystyy ymmärtämään erilaisuutta 

oman ryhmän ulkopuolella.
81

  

Uskonnollisissa yhteisöissä muodostunut sosiaalinen pääoma on usein hyvin 

tiivistä, sillä vuorovaikutuksessa jaetaan yhteinen vakaumus, ideologia ja 

moraalikäsitykset. Uskonnollisessa kontekstissa muodostuu kehä, jossa yksilön 

sitoutuminen yhteisöön vahvistaa sosiaalisen verkoston kiinteyttä. Verkoston 

solidaarisuus suhteessa jäseniinsä synnyttää ja ylläpitää puolestaan kuulumisen 

tunnetta ja sitouttaa jäseniä syvemmin.
82

   

Sosiaalipedagoginen näkökulma liittyy vapaaehtoistyöhön ja sosiaalisen 

pääoman syntymiseen. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa jaetut arvot ja tavoitteet 

laittavat yksilön liikkeelle, tavoittelemaan kohti parempaa yhteiskuntaa. Voidaan 

puhua yhteiskuntaan kasvattamisesta.
83

 Sosiaalista pääomaa tuottavan yhteisön 

rakentumista ei saavuteta toteuttamalla jotakin tiettyä metodia, vaan sen 

syntyminen edellyttää dialogisuutta.
84

 

Jokainen yksilö on ainutlaatuinen persoona, kristillisen ihmiskäsityksen 

mukaan Jumalan luoma.
85

 Suhteeseen luotuna ihminen kasvaa täyteen 

kukoistukseen yhdessä toisen ihmisten kanssa. Filosofi Martin Buber (1878–

1965) nosti esiin dialogisuuden käsitteen. Buberin mukaan dialogisuudessa on 

kyse minä–sinä -suhteesta. Sanapari minä–sinä kuuluu yhteen samalla tavoin kuin 

minä–se. Sanaparit tarkoittavat perustavaa laatua olevia suhteita, joiden varaan 

                                                 
79
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81
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85
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maailma ja todellisuus muodostuvat. 
86

 Dialoginen vuorovaikutus, yksilöiden 

havaintoihin ja tulkintoihin perustuva tiedonkäsitys, rakentavat yhteistä 

ymmärrystä. Dialogisessa vuorovaikutuksessa toiminnan mieli on minä–sinä -

välisessä yhteydessä ja kommunikaatiossa. Dialogissa on kyse toisen persoonan 

mukaan ottamisesta. Ihminen kasvaa omaksi itseksi – Minäksi – kohtaamisten 

kautta.  Minä – Sinä kohtaaminen sisältää molemminpuolisen koskettamisen ja 

kosketetuksi tulemisen.
87

  

Sosiaalinen pääoma ja vapaaehtoistyö liittyvät vahvasti toisiinsa.
88

 

Esimerkiksi uskonnollisissa yhteisöissä, joissa jaetaan yhteinen ideologia sekä 

altruismi.
89

 Altruismilla tarkoitetaan toisen ihmisen hyvinvoinnin huomioon 

ottamista. Sitä pidetään universaalina ilmiönä ja se on olennainen osa 

inhimillisyyttä.
90

  

Riitta Hanifi tarkasteli suomalaisten osallistumista vapaaehtoistoimintaan ja 

vuosien 1999−2009 välisenä aikana tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksen mukaan 

vapaaehtoistyöhön osallistumisessa ei tapahtunut tällä kaudella suuria muutoksia. 

Vajaa kolmannes kymmenen vuotta täyttäneestä väestöstä osallistui 

vapaaehtoistyöhön vuonna 2009. Maatalousyrittäjien vapaaehtoistyöhön 

osallistuminen lisääntyi merkittävästi, ja he tekivät vapaaehtoistyötä enemmän 

kuin mikään muu sosioekonominen ryhmä. Muiden alojen yrittäjät ja hyvin 

koulutuetut toimihenkilöt tekivät myös runsaasti vapaaehtoistyötä.
91

  

Lähimmäisen auttaminen ja vapaaehtoistyö kuuluvat olennaisena osana 

myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon olemukseen, ja ne ovat tärkeitä 

elementtejä seurakuntien toiminnassa.
92

  Kirkko edistää altruistisia näkemyksiä ja 

organisoi muun muassa vuosittaisen Yhteisvastuukeräyksen, joka kerätään pitkälti 

vapaaehtoisten voimin.
93

 Vapaaehtoistyö painottaa yksilön omaa halua toimia 

tärkeänä pitämänsä asian hyväksi. Yksilön vapaaehtoistyö liittyy laajempaan 

organisoituun verkostoon ja on osa vapaaehtoistoimintaa.
94

 Käsitteet kolmas 
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sektori ja kansalaisyhteiskunta liittyvät läheisesti vapaaehtoistyöhön ja 

yhteiskunnalliseen toimintaan.
95

  

 Vapaaehtoistyöksi voidaan määritellä työ tai tehtävät, josta ei saada 

rahallista korvausta. Vapaaehtoistyö ei aina edellytä tekijältä ammatillista 

osaamista, vaan omat lahjat ja voimavarat riittävät sellaisinaan. Tärkeintä on 

henkisen tuen ja oman ajan antaminen toisen ihmisen tai yhteisön hyväksi. 

Sitoutumista rahallisesti vastikkeettomaan työhön kysytään silloin, kun 

toiminnassa ilmenee ongelmia tai motivaatio uhkaa loppua, ennen kuin sovittu 

vastuutehtävä on saatettu loppuun.
96

  

Vapaaehtoistyötä koordinoivat useat eri toimijat. Eräs tällainen on 

internetissä toimiva Suurella sydämellä -verkkosivusto, jonka kautta voi pyytää ja 

hakea vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistoimintaa välittävää palvelua käyttävät 

lukuisat seurakunnat, jotka hakevat vapaaehtoistyöntekijöitä erilaisiin tapahtumiin 

ja vastuutehtäviin.
97

 Vapaaehtoistyöhön innostuminen voi nousta erilaisista sekä 

itseen että muihin liittyvistä motivaatiotekijöistä.
98

 Yhteiset arvot ja muista 

huolehtiminen ovat keskeisiä syitä.  

Pirjo Kettu selvitti kirkkososiologian pro gradu -tutkielmassa vuonna 2009 

HNMKY:n parisuhdetyössä toimivien vapaaehtoisten ryhmänvetäjien 

motivaatiota ja sitoutumista kvantitatiivisella menetelmällä.  Tutkimuksen 

pohjalta merkittävin vapaaehtoisuuteen motivoiva tekijä oli oman parisuhteen 

hoito, jossa oli mukana omien vaikeuksien käsittelyä. Muita motivaatiotekijöitä 

olivat auttamisen arvot, itselle saaminen sekä toimiminen yhdessä. Sitoutumisen 

tekijöiksi löytyi vapaaehtoistyössä toisilta saatu tuki, työn liittyminen osaksi 

identiteettiä, palkitsevuus sekä onnistuminen auttamisessa. Oma tutkimukseni 

eroaa Ketun tutkimuksesta siinä, että käytän kvalitatiivista tutkimusotetta. Pyrin 

ymmärtämään syvemmin Ketun kvantitatiivisella metodilla löydettyjä 

motivoitumisen ja sitoutumisen tekijöitä. Tarkoituksena on tutkia ja nostaa esiin 

myös syitä, jotka eivät tulleet esiin kvantitatiivisessa tutkimuksessa.
99
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2.5. James W. Fowlerin uskon kehitysvaiheteoria  

Kristillisessä avioparityössä oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyy myös 

hengellinen ulottuvuus. Tässä tutkimuksessa käytän Fowlerin kehitysvaiheteoriaa 

kuvaamaan uskon kehitysvaiheita, jotka limittyvät myös vapaaehtoiseen 

avioparityöhön. James W. Fowler on luonut laaja-alaisen teorian, jonka avulla 

voidaan hahmottaa elämän eri ulottuvuuksia.  Fowlerin mukaan usko on 

yleisinhimillistä merkitysten muodostamista, jossa keskeistä on ihmisen tapa 

uskoa, ei niinkää se, mitä hän uskoo.
100

 Fowlerin keskeisin käsite on faith eli 

usko, joka erotetaan käsitteestä religion uskonto. Usko on yleisinhimillinen 

ominaisuus, joka usein näyttäytyy uskonnollisten traditioiden, symbolien ja 

rituaalien välityksellä. Usko on yksilön tapa liikkua elämän voimakentässä, löytää 

merkitys elämänsä suhteille ja niille asioille, joista elämä koostuu. Usko on 

enemmän kuin uskonnollisuus, sillä usko ei aina ole uskonnollista siinä 

merkityksessä kuin yleisesti kulttuurissa ajatellaan.
101

    

Fowlerin mukaan kussakin kehitysvaiheessa on yhdistynyt sarja tietämisen 

ja arvioinnin operaatioita, joissa yksilö tulkitsee ja muovaa olemassa olevia 

rakenteita yhä uudelleen.  Kehitysvaiheet ovat strukturaaliset ja kehitysvaiheet 

seuraavat toisiaan järjestyksessä. Ikä ja kypsyminen ovat välttämättömiä, mutta 

eivät yksinään riitä seuraavaan kehitysvaiheeseen siirtymiseen. Elämäntilanteiden 

muutokset ja kriisit voivat olla kehitysvaiheesta seuraavaan siirtymisen 

taustalla.
102

 Kehitysvaiheet on jaettu seitsemään vaiheeseen, joista ensimmäistä 

ns. nollavaihetta eli eriytymätöntä, usko ei yleensä käytetä. Seuraavat vaiheet 

ovat: 1. intuitiivis−projektiivinen usko, 2. myyttiskirjaimellinen usko, 3. 

synteettis−sovinnainen usko, 4. henkilökohtaisen harkitseva usko, 5. yhdistävä 

usko, 6. yleistävä usko. 
103

 Fowler liittää uskon läheisesti yhteisöön, jossa yksilö 

elää.  Uskon rakenne on kolmiosainen, jossa minä, muut ja yhteiset arvot 

muodostavat kolmion.  

     YHTEISET ARVOT 
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Kuvio 1. Fowlerin malli uskon rakenteesta 

Yksilöiden välistä sidettä syventää molemminpuolinen luottamus ja uskollisuus 

yleisempiin arvoihin.
104

 Usko on myös ihmisen tapa nähdä itsensä suhteessa 

muihin ihmisiin, joilla on yhteiset merkitykset ja päämäärät. Esittelen kolmannen, 

neljännen ja viidennen vaiheen tarkemmin, sillä niiden vaiheiden piirteitä voidaan 

löytää aikuisilta.  

Synteettis-sovinnainen usko (3.vaihe) on aikuisilla yleinen tasapainotila, 

joka tyypillisesti alkaa nuoruudessa.  Yksilö omaksuu omat arvot itselle tärkeästä 

yhteisöstä, johon hän pyrkii sopeuttamaan toimintansa. Yhteisön arvot ja 

odotukset määrittävät ratkaisuja, joita yksilö ei kyseenalaista.
105

 Uskonnollinen 

yhteisö on verkko, jonka kautta pidetään yhteyttä toisiin, samalla tavalla uskoviin. 

Katsomukselliset erot ja erilaisuus koetaan uhkana.
106

  Yksilön itsenäistyminen 

voi häiriintyä, jos sisäistetyt odotukset estävät autonomisen ajattelun.  Siirtyminen 

neljänteen vaiheeseen alkaa, kun yksilö alkaa kokea ristiriitaa suhteessa aiemmin 

tärkeinä pitämiin asioihin. Hän alkaa pohtia sitä, miten omat katsomukset ja 

arvostukset ovat muotoutuneet ja alkaa suhteuttaa yhteisön omaksuttuja arvoja 

suhteessa omaan itseen ja aiempaan historiaan. 
107

  

Henkilökohtaisen harkitseva usko (4.vaihe) seuraa omien arvojen ja 

toiminnan kriittisen pohdinnan jälkeen. Aikuinen alkaa ottaa vastuuta omista 

sitoutumisista, elämäntyylistä, katsomuksista ja asenteestaan.  Itsenäistyvä yksilö 

kohtaa yhteisön määrittämän identiteetin. Kun edellisessä vaiheessa identiteetti 

muodostui annettujen roolien mukaiseksi, niin neljännessä vaiheessa tiedostetaan 

oma erillisyys. Minäkuva ja oma arvomaailma eriytyy toisten katsomuksista, eikä 

yksilöllä ole enää ensisijaista pyrkimystä miellyttää yhteisöä.
108

 Uskonnollista 

yhteisöä arvostetaan sen perustella, miten se tukee yksilön minuutta. Yksilön 

sitoutumisesta riippuen kristillinen usko voi muodostua normatiiviseksi suunnaksi 

yksilön elämässä. 
109

 Neljännen vaiheen vaarana on, että yksilö suhtautuu liian 

kriittisesti omaan identiteettiin ja aiempiin katsomuksiin. Fowler kutsuu tätä 

”toiseksi narsismiksi”. Elämän monimuotoisuuden ymmärtäminen antaa pohjaa 

seuraavalle vaiheelle. Asioiden abstraktiivisuus ja oman itsen tarkka rajaaminen 
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suhteessa muihin näkökulmiin voi johtaa myös uskon romahtamiseen. Yksilö 

kokee, että uskonnollisten traditioiden, omien tai toisten, tarinat, myytit ja 

symbolit eivät ole riittäviä. Neljännessä vaiheessa yksilö kamppailee omien 

rajojen ja elämänasenteidensa kanssa. 
110

  

Yhdistävä usko (5.vaihe). Viidennessä vaiheessa minäkuva ja erilaiset 

katsomukset yhdistyvät. Oman historian ja menneisyyden tapahtumat koetaan 

tärkeäksi ja yksilön sisäinen minä-ääni alkaa tulla näkyväksi. Myytit, mielikuvat 

ja ennakkoluulot joutuvat kriittisen tarkastelun kohteeksi. Yksilö tiedostaa omat 

epäonnistumiset ja oman rajallisuuden.  Hän on valmis kohtaamaan erilaisuutta ja 

asioita, jotka uhkaavat yksilön minää ja katsomuksia, kuten transendentin 

olemassaoloa. Yksilön minäkuva ja katsomukset eivät ole riippuvaisia ulkoisista 

tekijöistä jolloin yksilö vapautuu näkemään uskonnollisten yhteisöjen ja 

kansallisten rajojen yli.
111

 Viidennen vaiheen ristiriita syntyy paradoksien 

käsittämisestä. Jumala on sekä immanentti, lihaksi tullut ja ristiinnaulittu ihminen, 

että transendentti kaikkivaltias Jumala. Uskonnolliset traditiot aletaan nähdä 

uudella tavalla. Muuttumattoman maailman ja muuttuvien visioiden välinen 

jännite on tila, jossa yksilö elää. 
112

 

Fowlerin teoriaa uskonvaiheiden kehityksestä on kritisoitu sen laaja-

alaisuuden vuoksi
113

. Käsitteiden epäselvä käyttö ja väljä tulkita ovat myös 

ongelmallisia
114

. Uskonvaiheiden strukturaalinen tarkastelu edellyttää 

systemaattisten lainalaisuuksien toteutumista. Aiempi tutkimus on 

kyseenlaistanut, voiko uskoa ja sen kehitystä tutkia Fowlerin kehittämän mittarin 

avulla ja ovatko tulokset yleistettävissä. Teorian soveltamisesta käytäntöön nousi 

kysymys: Voiko yksiön henkilökohtaista prosessia selittää luettelemalla erilaisia 

muuttujia. Voidaanko yksilön arvot, asenteet tai maailmankuvaa tyhjentävästi 

tarkastella teorian avulla? 
115

 Oikarisen mukaan Fowlerin kehitysvaiheteoria ei ole 

riittävän johdonmukainen, jotta sitä voitaisiin universaalisti soveltaa inhimillisen 

uskon kuvaajana.
116

 Puutteistaan huolimatta teoria tarjoaa käyttökelpoisia 

”linssejä” uskon ilmenemisen tarkasteluun. Teoria mahdollistaa kattavan 

elämänkaaren jäsennyksen ja tarjoaa tilaisuuden miettiä omaan uskoon liittyvien 
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sitoutumisten luonnetta.
117

 Käytän teoriaa kehystämään tutkimusaineiston 

analyysiä. Tarkoituksena on etsiä mahdollisia piirteitä uskonnollisen kehityksen 

eri vaiheista ja soveltaa niitä väljästi tutkimustuloksiin 

3. Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteuttaminen  

3.1. Tutkimustehtävä  

Tämän tutkimuksen tehtävä on selvittää miksi avioparityöntekijät ovat mukana 

avioparityössä. Tutkimustehtävästä on muodostettu neljä tutkimuskysymystä. 

Tutkimuskysymys jakautuu seuraaviin alakysymyksiin. 

1. Miksi ja kuinka Samassa veneessä -avioparityöntekijät tulivat mukaan 

toimintaan?   

2. Millaisia vaiheita ja vaikeuksia työn tekemisessä on ollut?   

3. Mikä innostaa jatkamaan vapaaehtoistyössä edelleen?  

4. Miten avioparityöntekijöiden uskonelämä liittyy kristilliseen avioparityön 

tekemiseen?  

3.2. Tutkimuksen kohderyhmä 

Tutkimukseen osallistui kuusitoista vapaaehtoista avioparityöntekijää, jotka 

kaikki olivat toimineet Kansan Raamattuseuran Samassa Veneessä -

avioparileireillä vastuuparina
118

. Tutkimusaineisto kerättiin yksiöiden 

teemahaastatteluilla. Haastateltavien valintakriteerinä oli tavoittaa 

mahdollisimman heterogeeninen joukko, niin että tarinat ja kokemukset työssä 

mukanaolosta olisivat mahdollisimman monipuolisia. Tällä ratkaisulla pyrin 

saamaan mahdollisimman suuren variaation aineistoon.
119

 Tutkimukseen 

osallistuvat tavoitin Kansan Raamattuseuran avioparityön koordinaattoreiden 

kautta.  

Haastateltavat olivat tutkimuksen aikana iältään 37–67-vuotiaita. 

Avioliittovuosia haastateltaville oli kertynyt 4 vuodesta 30 vuoteen. 

Haastatelluista 10 henkilöä oli ensimmäisessä avioliitossa. Loput kuusi 

haastateltavaa olivat toisessa avioliitossa. Heistä viisi oli eronnut avioliitosta. 

Kauimmin työssä mukana olleet olivat aloittaneet avioparityön 1980-luvulla. 

Tuoreimmat vastuuparit olivat tulleet työhön 2010-luvulla.   
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Haastateltavat elivät erilaisissa elämäntilanteissa. Kahdeksalla 

haastateltavista oli alaikäisiä lapsia, jotka asuivat haastateltavien kanssa. Kaksi 

haastateltavista oli eläkeiässä ja neljätoista työikäisiä. Sosioekonominen tausta oli 

melko homogeeninen, joskin työelämässä he sijoittuivat monipuolisesti erilaisiin 

tehtäviin. Työikäiset haastateltavat olivat sijoittuneet työelämään seuraavasti: 

Kolme heistä toimi yrittäjinä. Neljä toimi sosiaali- ja terveysalalla, viisi 

koulutuksellisissa tehtävissä ja kaksi työskenteli teollisuuden parissa. 

Haastateltavissa ei ollut yhtään työtöntä. Yksi heistä oli hoitovapaalla, eikä sen 

takia ollut mukana työelämässä.  Haastateltavat asuivat eri puolilla Suomea. 

Esittelen asuinpaikat hiippakuntajaon mukaisesti. Neljä haastateltavista asui 

Lapuan hiippakunnan alueella, neljä Tampereen hippakunnan alueella ja 

kahdeksan Mikkelin hiippakunnan alueella. Lähes kaikki kuuluivat evankelis-

luterilaiseen kirkkoon. Mukana oli yksi toisen uskontokunnan edustaja. 

   

3.3. Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus liittyy laadulliseen tutkimusperinteeseen. Laadullisessa eli 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan käyttää hyvin monenlaisia 

aineistonkeruutapoja ja aineistoa voidaan analysoida monella tavalla. Tuomi ja 

Sarajärvi 2009 käyttävätkin laadullista tutkimusta sateenvarjoterminä, jonka alle 

voidaan koota hyvin erilaisia, lähestymistavaltaan laadullisia tutkimuksia.
120

 Eräs 

laadullisen tutkimuksen käytetyimmistä aineistonkeruumenetelmistä on 

haastattelu, jota itsekin käytän tässä tutkimuksessa.
121

 Haastattelut sopivat 

erityisen hyvin 1) tutkimukseen, jossa pyritään selvittämään ihmisen ymmärtämiä 

merkityksiä elämismaailmassa, 2) ihmisten kokemusten ja itseymmärryksen 

kuvaukseen ja 3) tutkittavien henkilökohtaisten näkemysten selkiyttämiseen ja 

pohdintaan.
122

    

Haastattelut voidaan jakaa neljään erilaiseen luokkaan, jolloin kategoriat 

ovat seuraavat: vapaamuotoinen ja keskusteleva haastattelu, osittain ohjattu ja 

temaattinen haastattelu, strukturoitu mutta avoin haastattelu ja määrällinen eli 

suljettu haastattelu. Haastattelulla pyritään tavoittamaan haastateltavan sisintä, 

ajatuksia, tunteita, asenteita ja uskomuksia.
123

 Metodina haastattelu on 
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systemaattista tiedonkeruuta
124

, ja itse käytin osittain ohjattua teemahaastattelun 

muotoa. (Liite 3.) Teemahaastattelussa keskustelu eteni aiemmin mietittyjen 

aihepiirien ja linjojen mukaisesti. Etukäteen mietityt suuntaviivat helpottivat 

kokonaisuuden hahmottamista. Pystyin keskittymään juuri sillä hetkellä käytävään 

keskusteluun ja saatoin tehdä tarkentavia kysymyksiä haastattelun kuluessa. 

Vuorovaikutus syvensi informaatiota käsiteltävästä aiheesta ja haastateltavat 

tuottivat spontaaneita, rikkaita ja asian ytimeen osuvia vastauksia. 
125

  

 Esitin kaikille haastateltaville kysymykset samassa järjestyksessä, vaikka 

kysymysten tarkka sanamuoto saattoi vaihdella. Tällä pyrin mahdollisimman 

luontevaan vuorovaikutukseen ja keskustelunomaiseen tilanteeseen. Tuomen ja 

Sarajärven mukaan teemahaastattelussa tällainen vaihteluväli on mahdollinen. 

Tyypillistä laadullisen tutkimuksen aineistonkeruulle on prosessinomaisuus, ja 

tämä toteutui myös tässä tutkimuksessa. Pyrkimyksenä oli tavoittaa tutkittavan 

joukon tulkinnat ja heidän antamansa merkitykset mahdollisimman tarkasti ja 

analyysin avulla saada lisää tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 
126

 Tulkintaa tapahtui jo 

vuorovaikutuksellisen haastattelun aikana. Koska tunsin aihepiirin hyvin, tiedostin 

riskin välittää omia asenteita ja mielipiteitä haastatteluun. Pyrin tietoisesti 

välttämään vääristymien syntymistä ja tavoittelin hyvää tutkimuksen 

validiteettia.
127

     

3.3.1. Haastattelujen toteuttaminen 

Laadin kirjeen avioparityöntekijöille, jossa kerroin tutkimustehtävästä ja pyysin 

valitsemiani henkilöitä osallistumaan tutkimukseen. Otin yhteyttä Samassa 

Veneessä -avioparityön koordinaattoreihin, Anu ja Jukka Mattssoniin. He 

tervehtivät pareja samassa kirjeessä rohkaisten haastateltavia osallistumaan 

tutkimukseen. (Liite 4.)  Lähetin kutsukirjeen sähköpostitse vastuupareille ja sain 

kaikilta myöntävän vastauksen kolmen päivän sisällä viestin lähettämisestä. Neljä 

haastattelua sovin henkilökohtaisessa tapaamisessa ja loput kaksi haastattelua 

sovin puhelimitse. Näissä keskusteluissa kerroin tutkimuksestani lisää suullisesti.  

Tunsin kaikki haastateltavat henkilökohtaisesti, sillä olen itse ollut mukana 

puolisoni kanssa Samassa Veneessä -avioparityössä noin kymmenen vuotta. 

Lähestyin haastateltavia tutkijan roolista käsin pyrkien luomaan 
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vuorovaikutukseen alusta alkaen jämäkkää tutkijan otetta ja keskittymään 

tutkimukseen liittyviin asioihin, yksityiselämän kuulumisten sijaan.  

Haastateltavat lupautuivat haastatteluun mielellään ja suhtautuivat erittäin 

positiivisesti tutkimukseen. He olivat hyvin joustavia käytännön asioiden, kuten 

haastatteluajankohtien ja muiden käytännön asioiden sopimisessa. Tuttuudella oli 

merkitystä positiivisen ilmapiirin ja luottamuksen syntymisessä sekä 

haastattelujen onnistumisessa. Aiemmin syntynyt luottamus ja tuttuus helpottivat 

kanssakäymistä.   

Keräsin aineiston kolmessa vaiheessa loka-marraskuussa 2014. 

Haastattelujen kesto vaihteli 40–70  minuutin välillä. Nauhoitin kaikki haastattelut 

ja nauhoituksen onnistumisen seuraaminen vei jonkin verran huomiotani. Kaikki 

nauhoitukset onnistuivat muutamista häiriötilanteista, kuten saapuvista puheluista 

huolimatta. Tuolloin haastattelu jakautui kahteen eri nauhoitukseen, mutta 

kokonaisuutena sain haastattelut taltioiduttua. Tein haastattelut kahden kesken 

haastateltavien kanssa. Päädyin haastattelemaan vastuupareja erikseen, koska 

halusin tarkastella tutkimuksessa yksilön tarinaa henkilökohtaisella tasolla. 

Ensimmäiset kymmenen haastattelua tein lokakuussa vastuupareille suunnatulla 

Miehistön huolto -koulutusleirillä. Koulutusleiri järjestettiin leirikeskuksessa, 

jossa olin varannut haastatteluille oman huoneen majoitusrakennuksesta. Tila oli 

rauhallinen, joskin ajoittain käytävältä kuuluvat äänet hieman häiritsivät 

haastattelutilanteen rauhaa ja keskustelunomaista luonnetta. Seuraavat neljä 

haastattelua tein yksityishenkilön kodissa lokakuussa. Haastatteluille oli varattu 

oma rauhallinen huone viereisestä rakennuksesta, jolloin mitkään ulkopuoliset 

äänet eivät häirinneet keskustelua. Viimeiset kaksi haastattelua tein marraskuussa 

yksityishenkilön kodissa. Tuolloinkin haastattelu tehtiin erillisessä huoneessa, 

joskin taustalta kuuluvat äänet hieman häiritsivät keskittymistä.   

Pidin haastatteluista päiväkirjaa, johon merkitsin ylös omia huomioita 

haastattelun päätteeksi. Koin tämän hyödyllisenä: aivan erityisen tärkeää se oli 

koulutusleirillä, jossa tein monta haastattelua peräkkäin. Silloin oli tärkeää saada 

purettua omia ajatuksia paperille ja saada etäisyyttä edellisen haastatteluun 

seuraavan haastateltavan odottaessa jo omaa vuoroaan. Huomasin oman 

keskittymisen ja intensiteetin pysyvän paremmin asiassa, kun haastattelutilanteet 

seurasivat toisiaan peräkkäin ja välillä purin ajatuksia päiväkirjaan. Tämä toteutui 

hyvin ensimmäisessä ja toisessa haastatteluvaiheessa. Marraskuinen haastattelu jäi 

hiukan irralliseksi kokonaisuudeksi ja huomasin, että ajatusten kokoaminen ja 
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keskittyminen haastatteluun vei enemmän voimavaroja kuin aiemmin. Siitä 

huolimatta koen, että tauko ei vaikuttanut haastattelusta saatavan aineiston 

laatuun.   

Onnistuin haastattelutilanteissa luomaan keskustelunomaisen tilanteen ja 

saaman tutkimuskysymyksen kannalta rikkaan ja monipuolisen aineiston. 

Laatimani haastattelurunko oli tutkimuksen mittari, jolla tutkimuksen empiirinen 

aineisto hankittiin.
128

 Haastattelut tuottivat laadukkaan aineiston, joka vastasi 

tutkimuskysymyksiin. Tältä osin tutkimuksen validiteetti toteutui ja käytetty 

mittari tuotti toivotun tuloksen.
129

      

3.3.2. Tutkimuseettisiä huomioita  

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on olennaista pohtia tutkijan roolia 

tutkimuksessa. Tärkeä objektiivisuuden kriteeri on se, että toinen tutkija samoista 

lähtökohdista voi toistaa tutkimuksen.
130

 Tunsin kaikki haastateltavat 

henkilökohtaisesti. Tutkija-subjektin näkökulma oli helppo tavoittaa.
131

 

Objektiivisuus- ja subjektiivisuuskysymykseen oli syytä kiinnittää huomiota läpi 

tutkimusprossin. Objektiivisuuden ihanne edellyttää, että tutkijana tarkastelen 

tutkimuskohdetta ulkopuolisen näkökulmasta.
132

 Laadullisessa tutkimuksessa 

täydellinen objektiivisuus ei ole mahdollista, sillä tutkija ei voi täysin sulkea 

itseään tai omaa ajatteluaan pois. Tärkeintä on, että tutkija tiedostaa oman 

positionsa suhteessa tutkittavaan ilmiöön.
133

 Tutkijan itseymmärrys ja aktiivinen 

pyrkimys objektiivisuuteen vahvistavat tutkimuksen reliabiliteettia.
134

  

Haastattelutilanteissa tuli esiin tutkimuksen luottamuksellisuus. Sovimme 

haastateltavien kanssa, että vain minä, aineiston kerääjänä ja tutkijana, saan 

käyttää aineistoa tutkimustavoitteen saavuttamiseksi. Aineisto sisältää yksittäisten 

ihmisten elämänkulkuun liittyviä ainutkertaisia tapahtumia ja on siten 

luottamuksellinen aineisto.
135

 

Anonymiteetti ja haastateltavien suojaaminen nousivat erityisen tärkeään 

asemaan. Tämän takia valitsin haastateltaville suomalaisesta nimipäiväkalenterista 

pseudonyymit, joita käytän sitaateissa. Olen numeroinut haastattelut uudelleen 
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litterointijärjestyksen mukaisesti ja litteroinut haastattelut eri järjestyksessä kuin 

missä haastattelut tehtiin, jolloin haastateltavien järjestys on täysin muuttunut 

autenttisesta tilanteesta. Samassa Veneessä -avioparityössä on noin 60 avioparia, 

ja edellä mainituilla ratkaisuilla olen halunnut suojata haastateltavien 

anonymiteettiä, ettei ketään voida tunnistaa. 

Kvale ja Brinkman korostavat, että eettiset kysymykset tulee ottaa 

huomioon läpi tutkimusprosessin.
136

 Olen ottanut eettiset kysymykset huomioon 

seuraavissa ratkaisuissa tutkimusprosessin kuluessa. Tutkimusaiheen 

tematisoinnissa ja suunnitteluvaiheessa pohdin, onko eettisesti oikein tehdä 

tutkimusta itselle tutusta aiheesta. Haastattelutilanteissa ja litterointivaiheessa tein 

tietoisia ratkaisuja anonymiteetin varmistamiseksi, kuten muuttamalla 

haastattelujärjestyksen toiseksi, kuin mitä litterointijärjestys oli. 

Raportointivaiheessa käytin sitaatteja harkiten ja poistin paljastavia 

yksityiskohtia.
137

  

3.3.3. Aineiston analyysi 

Haastattelujen jälkeen purin nauhoitukset eli litteroin aineiston kirjalliseen 

muotoon mahdollisimman pian haastattelun jälkeen. Viimeiset litteroinnit sain 

valmiiksi joulukuun alkuun mennessä. Litteroin aineiston mahdollisimman 

sanatarkasti lisäten tekstiin nonverbaalista viestintää, jonka nauhoituksesta pystyin 

kuulemaan. Tällaisia olivat esimerkiksi voimakkaat tunteen ilmaukset (nauru, 

itku) sekä ajatuskatkot ja muut merkittävinä pitämäni sanattomat ilmaisut. 

Muokkasin litteroinnin helposti luettavaksi ja siksi käytin riviväliä 2, fonttikoko 

11, Calibri. Litterointia kertyi 210 sivua.  Anonymiteetti ja sen suojaaminen olivat 

mielessä litterointia tehdessä. Käytin seuraavia merkintöjä sitaateissa. 

  ….kysymys tai lause on jäänyt kesken esimerkiksi ajatuskatkon takia. 

[…] puheesta on leikattu sanoja, paikannimiä tai lauseita tunnistamisen 

estämiseksi.
138

 

Tämän tutkimuksen kannalta aineistoa oli riittävästi.  Viimeisten haastattelujen 

kohdalla totesin samantyylisten vastausten toistuvan ja aineisto saturoitui. 

Aineistoa oli kerätty riittävästi ja se kattoi tutkimusongelman.
139

 Pystyin 

käyttämän vain osan aineistosta ja jouduin jättämään monia kiinnostavia 
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huomioita tämän tutkimuksen ulkopuolelle, jotta fokus pysyi 

tutkimustehtävässä.
140

  

Tutkimuksen analyysi oli aineistolähtöinen. Lähtökohtana aineistolähtöisessä 

analyysissa on, että analyysiyksiöt eivät ole etukäteen määriteltyjä, vaan 

analysointi aloitetaan ilman ennakkoasettamuksia.
141

 Aineistolähtöisyys sopii 

tutkimuksiin, joissa tarvitaan perustietoa jonkin ilmiön olemuksesta. 
142

 Aineiston 

analysointi lähti liikkeelle ilmaisujen pelkistämisestä eli aineiston redusoinnista. 

Tässä käytin apuna saksalaista tietokoneohjelmistoa Atlas.ti. Pelkistyksiä 

muodostui yli 700, näistä muodostin ”superkoodeja” ja etenin analyysissä etsien 

tulosten päälinjoja, jotka vastaavat tutkimuskysymykseen. 
143

 Ryhmittelin eli 

klusteroin aineiston viiteen eri teemaan, joista muodostui runko 

tutkimustuloksille.
144

Eskolan ja Suorannan mukaan teemoittelu on suositeltava 

analysointitapa käytännönläheiseen tutkimuskysymykseen. Aineistosta saatu tieto 

voidaan koota ja esittää kattavasti. 
145

 Tässä tutkimuksessa teemoittelu palveli 

parhaiten käytännöllisiä intressejä.  Tämän jälkeen loin teoreettisia käsitteitä 

aineistosta, etsien abstrahoivia linjoja.
146

  

  Samanaikaisesti mielessäni oli vahvasti ajatus rakentaa erilaisia 

tyyppitarinoita mukana olemisen syistä. Tulosten esitystapaa pohtiessa minulle 

tuli voimakas sisäinen tunne, intuitio, että analyysi on rakennettava 

kasvusäikeiden varaan.
147

 Teemoittelu toimi runkona kasvusäikeille.  Tulosten 

esittämisessä ja kokonaisuuden hahmottamisessa käytän apuna narratiivisen 

analyysin esitystapaa. Narratiivinen esitystapa on myös yksi laadullisen 

tutkimuksen tyypillisistä tunnuspiirteistä. Narratiivinen eli kerronnallinen ote 

mahdollistaa yhteisen, uutta tuottavan prosessin haastateltavan ja tutkijan 

välille.
148

Teemahaastattelussa pyysin haastateltavia kertomaan omaa 

kertomustaan ja kokemuksia avioparityön tekemisestä. Haastattelijana sain olla 

mukana ainutkertaisessa vuorovaikutustilanteessa ja haastattelusta tuli yhteistä 

uuden tiedon tuottamista. 
149
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Tässä tutkimuksessa käytän viidestä yksittäisistä säikeistä koostuvaa 

punosta vertauskuvana eli metaforana, jonka avulla raportoin tulokset ja 

muodostan kustakin säikeestä oman kasvutarinansa. Teemoittelun tuloksena 

syntyneet kasvusäikeet sisältävät jokainen oman kehityskulun, jotka vastaavat 

tutkimuskysymyksiin.  

Aineiston perusteella haastateltavilla on ollut yksi tai kaksi ensisijaista syytä 

lähteä mukaan avioparityöhön. Työssä saatujen kokemusten ja elämäntilanteiden 

muuttuessa muutkin syyt nousivat voimakkaammin esiin. Tämän takia 

haastateltavat voidaan löytää useammasta säikeestä. Ihmisen kokonaisvaltaisuus 

ja elämäntilanteet vaikuttavat punoksen muodostumiseen.  Ihmiselämän 

moniulotteinen kokonaisuus ja sen eri puolet, tulevat tarkasteltavaksi säie 

kerrallaan. Eri elämäntilanteissa toinen säie on kätketympi, toisen säikeen ollessa 

voimakkaammin esillä. Tämän idean pohjalta kokosin viisi kasvusäiettä: perheen 

kasvusäie, yksilön kasvusäie, puolisoiden kasvusäie, vertaistuen kasvusäie ja 

hengellisyyden kasvusäie. Seuraavassa luvussa jäsennän tutkimuksen tulokset 

näiden viiden kasvusäikeen mukaisesti.  
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4. Avioparityön kasvusäikeet  

4.1. Kasvusäiemalli 

Tulosten esittämisessä käytän viidestä yksittäisestä säikeistä koostuvaa punosta 

metaforana, jolla kuvaan avioparityössä esiin nousseita ulottuvuuksia.  

Kuvio 2. Avioparityön kasvusäiemalli 

Yksittäisistä säikeistä muodostuva punos kuvaa ihmiselämän monimuotoisuutta. 

Jokainen säie sisältää oman kronologisen kolmivaiheisen kehityslinjan, jotka 

myötäilevät tutkimuskysymyksiä. Jokaisen säikeen alussa kuvataan 

avioparityöhön tulemisen motiiveja: millaisia odotuksia ja syitä haastateltavilla oli 

lähteä mukaan toiminaan. Seuraavassa vaiheessa kuvataan säikeessä eteen tulleita 

vastoinkäymisiä tai vaikeuksia, jotka avioparityöntekijöiden tuli selvittää 

pysyäkseen mukaan työssä. Viimeisessä vaiheessa kuvataan työssä koettuja 

onnistumisia, jotka sitouttavat aviopareja jatkamaan työssä. Viimeisessä vaiheessa 

tuodaan esiin myös motivaatiotekijöitä, jotka innostavat viemään työtä eteenpäin. 
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Säikeet ovat lomittaisia, vierekkäisiä ja päällekkäisiä ja muodostavat eheän 

punosmaisen rakenteen.
150

 

Ihmiselämän moniulotteista kokonaisuutta on mahdollista tarkastella 

kasvusäiemallin avulla. Aineistosta käy ilmi, että jokaisella säikeellä on 

vaikutusta myös muihin säikeisiin. Yhden säikeen siirtyminen taustalle antaa tilaa 

toiselle säikeelle nousta vallitsevammaksi. Pitkään avioparityössä mukana 

olleiden kohdalla säiemallin dynaamisuus näyttäytyy selkeästi. Alussa olleet 

motivaatiotekijät ovat muuttuneet ja painopiste on siirtynyt esimerkiksi perheen 

kasvusäikeestä vertaisuuden kasvusäikeeseen. Ajan kuluessa punos muotoutuu 

eheäksi kokonaisuudeksi. Säikeet limittyvät toistensa lomaan, jossa 

elämäntilanteiden muutokset ja kulloinkin vallitsevat henkilökohtaiset intressit 

kuljettavat punosta eteenpäin.   

Aineiston perusteella haastateltavilla on ollut yksi tai kaksi ensisijaista syytä 

lähteä mukaan avioparityöhön. Kokemusten lisääntyessä ja elämäntilanteiden 

muuttuessa muutkin syyt nousivat voimakkaammin esiin. Haastateltavat voidaan 

löytää useammasta säikeestä. Ihmisen kokonaisvaltaisuus ja elämäntilanteet 

vaikuttavat punoksen muodostumiseen, ja jokaisen haastateltavan punos on 

ainutkertainen.    

Päädyttyäni esittämään tulokset kavusäikeiden muodossa huomasin, että eräs 

haastateltava oli pohtinut aineistossa samaa ajatusta. Tämä vahvisti ajatustani 

esittämistavasta.  

 

Orvokki: Kyllä tää on niin moniulotteinen tää asia, että tässä ei oo pelkästään jotenkin 

palvelutehtävässä vaan myös itse kasvamassa koko ajan, sekä yksilönä, että parisuhteessa 

sekä myös toisten ihmisten kanssa. (H14, s.13)
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4.2. Perheen kasvusäie  

4.2.1. Lapset edellä  

Perheen kasvusäie liittyi olennaisesti lapsiin ja ydinperheessä elämiseen. 

Haastateltavat kuvasivat, että päätös lähteä avioparileirille tehtiin ensisijaisesti 

omiin lapsiin liittyvistä syistä.  Yhteistä lasten takia mukaan tulleille oli se, että he 

olivat ensimmäisessä avioliitossa ja lapset olivat vauvaikäisistä murrosikäisiin. 
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Kaikilla tämän säikeen haastateltavilla oli kokemuksia aiemmista perheleireistä, 

joko seurakunnan tai jonkin toisen järjestön leireistä. Kokemukset olivat 

pääsääntöisesti positiivisia ja kiinnostus perheleiritoimintaa kohtaan oli säilynyt.  

Kaikissa tapauksissa koko perhettä kutsuttiin yhdessä. Kyseessä oli erityisesti 

lapsiperheille suunnattu avioparileiri, jolloin leirillä oli järjestetty lastenhoito ja 

päiväohjelma oli laadittu lapset huomioiden.   

Haastateltavat kuvasivat perheiden kokoonpanon ja roolien olevan vasta 

muotoutumassa, kun he osallistuivat ensimmäiselle avioparileirille. Tuossa 

vaiheessa haastateltavien lapset olivat alle kouluikäisistä murrosikäisiin. Suhteet 

haastateltavien omiin vanhempiin ja edellisiin sukupolviin näyttäytyivät paikoin 

ristiriitaisina. Eriytymisen kehityskulu näkyi suhteessa omaan lapsuudenkotiin. 

Haastateltavat halusivat liittyä edellisen sukupolven traditioihin, puolison sukuun 

tai omaan sukuun. Samanaikaisesti oli halu itsenäistyä lapsuuden perheen 

toimintatavoista. Haastateltavat etsivät omaa tapaa olla vanhempi.  He halusivat 

luoda oman perheen traditiot ja toimintatavat. Avioparileiri oli väylä tähän.  

Pienten lasten perheissä leirin päiväohjelma vaati aikatauluihin sitoutumista 

ja oli eräänlainen hyppy tuntemattomaan. Avioparit halusivat koetella omia rajoja 

vanhempana, nähdä ja miten lapsiperheen arki saadaan toimimaan erilaisessa 

toimintaympäristössä. Heillä oli myös halu osoittaa itsenäistä 

ongelmanratkaisukykyä ja hallita omaan elämäntilanteeseen liittyvät vaikeudet, 

irrottautuen samalla lapsuuden perheen toimintatavoista.   

 

Taisto: Haluttiin lähteä ja katsoa mikä juttu se on, ja miten pärjätään, kun lapset oli 

syntyny. (H10, 2)  

 

Haastateltavien elämäntilanteet näyttäytyivät kuormittavina. Kasvavien lasten 

tarpeet ajoivat omien tarpeiden edelle, perheen ja työn yhteensovittaminen etsi 

uomaansa. Osalla haastateltavista oli huoli omasta jaksamisesta ja vanhempana 

olemisesta. Muutamat haastateltavat kokivat vastuunjaon perheessä epätasaiseksi. 

Epätasainen vastuunjako näytti olevan yksi syy etsiä muutosta tilanteeseen.  

Elämäntilanteissa oli yksilöllisten huolien lisäksi ulkopuolelta tulleita 

tekijöitä, jotka vaikuttivat hyvinvointiin: esimerkiksi vaikeudet läheisissä 

ihmissuhteissa tai yllättävät elämänkriisit. Rinnakkaiset ja ketjuuntuneet 

elämäntilanteiden kriisit kuormittivat nuoren perheen dynamiikkaa. 

Lastenhoidolliselta avioparileiriltä toivottiin vaihtelua arkirutiineihin ja haluttiin 

etsiä lomanviettotapa, jossa koko perheen tarpeet on huomioitu.  
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Taisto: Että se on perheleiri tyyppinen, että se on yhteistä lomaa, sitte ne lapset voi 

lähtee mukaa, saadaan olla perheenä yhdessä ja on kuitenkin sitä ohjelmallista 

puolta, avioliitto, avioparille tarkotettua ohjelmaa. (H10, 1)   

 

 

Vanhemmille oli tärkeää, että lapset viihtyivät leirillä. Odotukset lastenhoitoa ja 

lapsille järjestettyä ohjelmaa kohtaan olivat korkealla. Yhteyden kokemisen tarve 

oli vahva, vaikkei oman perheen vuorovaikutusdynamiikkaa koettu niin 

ongelmallisena, että siihen olisi etsitty apua. Yhteinen työnäky ja ponnistelu 

jaetun tavoitteen eteen koettiin mielekkääksi ja sen nähtiin vahvistavan 

perheyhteyttä. Perheenjäsenten yksilöllinen kasvu ja onnistuminen koettiin 

merkittäväksi. Vanhemmat kasvattivat lapsia kollektiiviseen vastuunottoon ja 

rohkaisivat lapsia omien rajojen rikkomiseen ja uudenlaisten roolien 

kokeilemiseen.  

   

Loviisa: Mut siihen vielä ku aattelen sitä lähtöä, että mikä innosti lähtemään, niin meillä on 

ollu haave tehdä perheenä työtä. Ja se oli perheleiri, niin siinä voitiin tehdä perheenä sitä 

juttua. Se oli se aika iso porkkana itelle lähtee siihen, perheenä, lapset oli lastenhoitajana, 

heti kaikki. ( H6, 2)  

 

Oman perheen traditioiden luominen, yhteisten muistojen syntyminen ja 

perheyhteyttä vahvistavien emootioiden kokeminen olivat ratkaisevia syitä lähteä 

lastenhoidolliselle avioparileirille. Olennaista oli, että jokaisella perheenjäsenellä 

oli mahdollisuus tulla huomatuksi yksilönä ja jokainen saattoi kokea oman 

panoksen olevan merkittävä yhteisen hyvän rakentamisessa. 

4.2.2. Solmuja vanhemmuudessa  

Ensimmäiset kokemukset avioparileiristä pienten lasten kanssa osoittautuivat 

melko kuormittavaksi. Alkuaikoina haastateltavien omassa vanhemmuudessa oli 

nähtävissä epävarmuutta ja osa vertasi itseään muihin. Aviopuolisoiden roolit 

vanhempina eivät olleet vielä selkiytyneet ja omassa vanhemmuudessa toistettiin 

vahvasti lapsuudenperheen roolimalleja. Leirille lähtö vaati paljon haastateltavien 

energiaa. Tavaroiden pakkaaminen, matkustaminen ja perheen asettuminen 

leirikeskukseen oli työlästä. Lisäksi oman paikan löytyminen yhteisössä, leirin 

päiväohjelmaan sitoutuminen ja lasten tarpeiden yhteensovittaminen aikuisten 

tarpeisiin koettiin hankalaksi. Vaikka lastenhoito oli pääsääntöisesti järjestetty 

hyvin, lapset saattoivat silti vierastaa uusia ihmisiä ja paikkoja. Lisäksi 

leirijännitys ja näyttämisen halu kuormittivat vanhempia. Kävi ilmi, että leirillä 

haastateltavat pohtivat omaa tapaansa toimia kasvattajana. Omien lasten 
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vertaaminen muihin lapsiin saattoi luoda suorituspaineita ja siitä johtuen 

vanhemmat kokivat kasvatustilanteet ajoittain raskaina.   

 

Lempi: Se oli haastava, näytti että muut perheet suoriutuu paremmin ja helpommin 

siitä leirielämästä kun mie ja me.[…] Se meidän […]reagoi hirveen voimakkaasti ja 

levottomasti siihen uuteen paikkaan ja oli hirveesti uusia ihmisiä[…] aattelin, että 

kaatuu se koko homma päälle, mie en selvii siitä leiristä lasten kanssa.(H7, 2,3) 

 

 

Kesälomaan avioliittoleirillä sekoittui monia erilaisia odotuksia ja ristiriitaisia 

tunteita. Odotuksissa oli valmis ruokapöytä ja irrottautumien rutiineista. Toivottiin 

helpotusta kuormittavaan työelämään ja kotitöihin. Samanaikaisesti uusi tilanne 

lasten kanssa jännitti. Odotuksia oli oman suhteen syvenemiseen, lasten 

viihtymiseen sekä mukavaan yhteiseen ajanviettoon. Omat toiveet, tarpeet ja 

ihanteet törmäsivät leirielämän realiteetteihin ja asettivat haastateltavat uuteen 

tilanteeseen monessa suhteessa. Suorituskeskeisyyttä ihannoiva yhteiskunta näytti 

saaneen sijansa haastateltavien elämässä. Leirillä koettu rauha ja irrottautuminen 

”maailman melusta” auttoivat vaihtamaan näkökulmaa. Ympäristö, esiin noussut 

epäkohta, vastuuparien alustukset ja puolisoiden välinen työskentely 

mahdollistivat keskustelun, joka arjessa ei ollut mahdollista.  

 

Lempi: Se oli jonkun alustuksen jälkeen, kun piti lähtee parikeskusteluun, aiheet oli 

annettu ja piti lähtee ulos, ja myö lähettiin kävelee sinne maastoon, ja mie sanoin, 

että mie en jaksa tätä leirii suorittaa. Että mulla menee ihan koko energia ja voima 

siihen, että  miten meidän lapset menee hoitoon, miten ne on siellä ja miten syödään 

ja miten nukutaan? Sillä yhteisellä keskustelulla rupes löytyy se tasapuolisempi 

vastuunotto siitä tilanteesta.(H7, 3) 

 

 

Onnistumisen kokemus kasvattajana ja vuorovaikutuksen syveneminen oman 

puolison kanssa olivat ratkaisevassa roolissa siinä, että parit halusivat osallistua 

seuraavallekin leirille.   

4.2.3. Syvempi perheyhteys 

Lasten takia avioparityöhön tulleiden kokemukset työn annista liittyivät läheisesti 

lapsiin. Lapset olivat avainroolissa läpi koko säikeen. Perheenjäsenten tunteiden 

ja tarpeiden sanoittaminen sekä toimintamallien tiedostaminen syvensivät 

perheyhteyttä ja vastasivat siihen tarpeeseen, jota leiriltä oli odotettu. Onnistuneet 

leirikokemukset vahvistivat haastateltavien vanhemmuutta. Oman 

lapsuudenperheen dynamiikan ja omien toimintatapojen tiedostaminen selkeytti 

äidin ja isän rooleja. Syvempi itseymmärrys mahdollisti tietoisen toimintatavan 
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valinnan: Millaista mallia haluan siirtää omille lapsilleni? Itseymmärrys 

mahdollisti irrottautumisen epätyydyttävinä pidetyistä toimintatavoista ja auttoi 

puolisoita jakamaan vanhemmuuden tehtävät tasapuolisemmin. Tämä mahdollisti 

syvempien kiintymyssuhteiden syntymisen perheenjäsenten välille. Usein muutos 

merkitsi sitä, että oli ainakin osittain luovuttava oman lapsuudenperheen 

perinteisistä roolimalleista. Toimintatapojen muuttaminen ja vanhemmuuden 

vastuun jakaminen uudella tavalla koettiin palkitsevana, vaikka sen eteen 

joutuikin ponnistelemaan ja näkemään vaivaa. 

Vuorovaikutuksen syveneminen selkeytti vanhemmuuden rooleja ja puolisoiden 

välinen vastuunotto arkipäivän tilanteista koettiin tyydyttävämpänä. Tämä 

edellytti kykyä tarkastella omia toimintatapoja kriittisesti sekä puolisoiden välistä 

luottamusta. Tässä on vahva yhteys puolisoiden kasvusäikeeseen.  

 

Taisto: no se on muuttunu, tää vastuujako. Siitä on ollu aika paljon puhetta leirillä ja 

kotonakin, että miten toimii perheessä vastuunjako, lähinnä lastenhoitoon liittyvissä 

asioissa, että se on varmaan konkreettisin. (H 10, 4) 

 

Lapsiin kohdistuneiden odotusten täyttyminen oli erittäin merkittävä syy olla 

mukana jatkossakin. Perheellä oli yhteinen tavoite ja missio, jonka eteen 

perheenjäsenet työskentelivät yhdessä. Kokemus lasten ja nuorten pystyvyydestä 

vahvisti vanhempien uskoa heidän kykyihinsä. Syntyi positiivinen kehä. Lapset ja 

nuoret uskalsivat vastaanottaa vaikeampia tehtäviä onnistumisen kokemusten 

jälkeen. Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen vahvisti perheen jäsenten 

sitoutumista toisiinsa.   

 

Loviisa: Kyllä mä aattelen, että se on meidän perhettä yhdistäny paljon. että kun on 

yhdessä tehty perheenä, niin onhan siinä sitä yhteistä suunnittelua ja yhteisiä muistoja. Että 

tehdään lasten kanssa yhdessä.(H6, 11) 

 

 

Eri-ikäisen lasten kokonaisvaltainen viihtyminen ja perheeseen kohdistuneiden 

odotusten täyttyminen edesauttoivat mukana pysymistä Lasten viihtyminen niin 

lastenhoidossa kuin vapaa-ajalla tai onnistuminen omissa vastuutehtävissä koettiin 

merkittäväksi. Lapset ja nuoret solmivat uusia ystävyyssuhteita leireillä, ja heidän 

keskinäiset suhteet olivat tärkeä osa kokonaisuudessa.  

 

Orvokki: Ne oli tasan vuoden välein nää […] lasta meidän kolmessa perheessä. Lapset tuli 

toimeen keskenään […]ja lapset tykkäs niistä. (H14, 2 ) 
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Vetäjäparien lasten toisilleen antama vertaistuki ja positiivinen kokemus leiriltä 

olivat innostamassa vanhempia jatkamaan tilanteissa, joissa oma motivaatio laski. 

Perheiden nuorison tyytyväisyys rooleihinsa ja onnistumisen kokemus niissä 

nostivat haastateltavien sitoutumista yhteiseen työnäkyyn. Lasten takia lähdettiin 

vastuupariksi seuraavanakin vuonna.  

 

Loviisa: Muistan yhenkin kerran kun lähettiin leiriltä kotia, ja ite oli ihan poikki, ajattelin, 

että me ei varmaan ens kesänä tulla, niin kotimatkalla lapset sano, että tullaanhan me ens 

kesänä tänne, tullaanhan? (H 6, 12)  

    

Oman perheen tarpeiden sovittaminen leirin vastuuparin tehtäviin koettiin 

kuormittavina. Toteutuneet laatuodotukset innostivat kuitenkin jatkamaan työssä 

ja ottamaan uudelleen vastuuta leirien järjestämisessä. Ajan kuluessa 

avioparityössä pysymisen syyt olivat yhteydessä niin omiin lapsiin kuin 

seuraavaan sukupolveen laajemminkin. Haastateltavat halusivat siirtää omia 

oivalluksia ja antaa vertaistukea ruuhkavuosia eläville perheille.  

 

Taisto: että on halu olla jakamassa mitä ite on saanu, niitä pieniä ajatuksia ja oivalluksia 

siitä elämästä. perheestä ja kaikesta, että vois olla muillekin antamassa. (H10, 13) 

 

Lasten tarpeiden tyydyttäminen koettiin tärkeänä ja lastenhoidon järjestämiseen 

käytettiin paljon aikaa ja nuorten työpanosta. Taustalla oli oman kokemuksen 

tuoma ymmärrys lastenhoidon tärkeydestä. Haastateltavat kokivat kollektiivista 

kasvatusvastuuta leiriläisten lapsista sekä nuorista, jotka toimivat 

lastenhoidollisissa vastuutehtävissä. 

 

Lempi: Ja sitte sen oon tajunnu, että tollasessa lastenhoidollisessa leirissä, niin se 

lastenhoidon huolehtiminen, sen kehittäminen, se täytyy tehdä melkeen 100% että niillä 

pariskunnilla on se työrauha. Se on kirkastunu vuos vuodelta. (H7, 5) 

 

 

Kasvatuksellinen ajattelu näyttäytyi selvästi. Haastateltavat ymmärsivät, että 

he kasvattavat seuraavaa sukupolvea, josta huolehtiminen on osa leirin 

vastuuparin tehtävää. Säikeessä oli nähtävissä selkeä generatiivisuus, kristillisen 

avioliiton ja perinteisen perhemallin siirtäminen eteenpäin.  Haastateltavat 

halusivat siirtää mallin avioliiton hoitamisesta omille lapsilleen. He näkivät hyvät 

sosiaaliset taidot avaintekijöiksi omassa avioliitossa. Niiden merkitystä pidettiin 

tärkeänä myös muissa ihmissuhteissa. Haastateltavat halusivat opettaa lapsille 

tunnesanastoa niin, että heille kehittyy kyky ymmärtää omia tunteitaan ja 
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tarpeitaan sekä muiden ihmisten kokemusmaailmaa. Empatiakyky ja 

myötäelämisen taitojen opettaminen ja siirtäminen eteenpäin omille lapsille sekä 

laajemmin seuraavalle sukupolvelle oli syy olla mukana.  

 Avioparityö nähtiin myös ennaltaehkäisevänä perhetyönä. Haastateltavien 

joukossa oli ammattilaisia, jotka työskentelivät lasten kanssa ja näkivät työnsä 

kautta perheissä olevia ongelmia, kuten kiintymyssuhteiden vaurioita, 

turvattomuutta, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä tai mielenterveysongelmia ja 

päihderiippuvuutta.  Avioparityö nähtiin vaikuttamiskanavana, jossa yhdistyi sekä 

ennaltaehkäisevä perhetyö että parisuhdetyö kristillisessä viitekehyksessä.   

 

Lempi: mulle on noussu iso oivallus tai kirkastunu se ajatus, kun sanotaan, että parisuhde 

on lasten koti. Lapsissa on tulevaisuus, niissä on myös meidän seurakuntien tulevaisuus ja 

jos heistä haluaa huolehtia niin on tosi tärkeetä huolehtia siitä lasten kodista ja heidän 

vanhempien välisestä suhteesta. Ja näin ollen tää työ, vastaa näihin molempiin tosi 

hienolla tavalla. Siinä yhdistyy ne molemmat.( H 7, 14) 

 

Vieno: tässä maailmassa näkee niin paljon ihmissuhteiden karitutumista ja eroja ja miten 

paljon ihmisillä on vaikeeta parisuhteissaan, että jos sitä voi jollakin tavalla olla 

ennaltaehkäisemässä ja tukemassa, ja siinä on aina myöskin se lasten etu, kun lapset on 

mulle kauheen tärkeitä, jotka niissä perheissä elää ja sitten siinä on se ulottuvuus, vaikka 

ne ois jo lähteny maailmallekin ja on ne lapsenlapset niin niillekin se malli ja näky, että 

miten sitä suhdetta voi hoitaa ja  siinä suhteessa voi voida  hyvin (H 12, 12) 

 

Haastateltavat arvostivat avioliittoa, miehen ja naisen välistä parisuhdetta lasten 

kotina. Monen haastateltavan fokus oli oman perheen tarpeissa lasten ollessa 

pieniä.  Tämän jälkeen lapsista huolehtiminen muuttui kollektiivisemmaksi ja 

painopiste siirtyi muiden lapsiin, kuten Lempin ja Vienon sitaatissa käy ilmi.  

Lasten kasvaminen ja itsenäistyminen asettivat haastateltavat uudenlaisen 

kysymyksen eteen: Vieläkö löytyy halua olla avioparityössä, kun omat lapset ovat 

kasvaneet aikuisiksi, eivätkä enää lähde mukaan leireille? Ensisijainen 

motivaatiotekijä jäi pois ja oli aika tarkastella asiaa uudesta näkökulmasta.  

 

Loviisa: Lapset kasvaa, niin se eka ajatus, että tehdään perheenä tätä, niin se tästä poistuu 

vähitellen. Oon sitä ajatellut, että vois vähitellen siirtyy sellaisille leireille, missä ei lapset 

mukana ookkaan.( H6, 10) 

 

Lasten itsenäistyminen vapauttaa vanhempien voimavaroja ja tarjoaa uudenlaisia 

mahdollisuuksia. Olennainen kysymys on se, onko muissa säikeissä tapahtunut 

kasvua samanaikaisesti lasten takia säikeen ollessa vallitsevampi. Haastateltavien 

joukossa näytti näin tapahtuneen ja perheen kasvusäie väistyi taka-alalle. Perheen 

kasvusäikeen kautta avioparityöhön mukaan tullet haastateltavat, eivät kokeneet 

omassa parisuhteessa olevan suuria ongelmia. Työssä mukana olo ja parisuhteen 
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dynamiikkaa käsitteleviin teemoihin tutustuminen laajensivat haastateltavien 

suhtautumista omaan parisuhteeseen. Haastateltavat tunnistivat omassa itsessä 

tarpeen muutokseen ja ennakkokäsitys oman suhteen tilasta tuli uudelleen 

tarkasteltavaksi. Perheen kasvusäie oli koettu turvalliseksi tavaksi tulla mukaan ja 

siinä koetut onnistumiset motivoivat laajentamaan painopistettä muihin säikeisiin.  

  

4.3. Yksilön kasvusäie  

4.3.1. Kasvun mahdollisuus 

Omaksi itseksi kasvun säikeessä mukaan tulemisen syyt olivat pääasiassa 

yksilöllisiä ja henkilökohtaisia. Haastateltavat kuvasivat, että heitä oli kutsuttu 

mukaan henkilökohtaisessa kohtaamassa, jossa kutsujana oli tuttu henkilö. 

Kutsujan ja kutsuttavan välillä vallitsi luottamuksellinen suhde.  Kutsujan ja 

kutsuttavan väliset merkityksellisiä kohtaamiset olivat luoneet pohjaa 

keskinäiselle luottamukselle, joka rohkaisi lähtemään avioparityön.  

 

Tauno: Myös ne ihmiset jotka pyyti ja suhde heihin on merkittävässä roolissa siinä, että 

lähti sinne ensimmäiselle leirille […]Että ne kohtaamiset on syvällisiä, niin siinä syntyy 

kunnioitus ja luottamus toista kohtaan. (H11, 3) 

 

Säikeessä tuli esille oma henkilökohtainen kiinnostus avioparityötä kohtaan ja 

uteliaisuus kokeilla työn tarjoamia mahdollisuuksia. Itsensä kehittäminen ja uuden 

oppiminen olivat keskeisessä roolissa. Itsensä kehittäminen näkyi esimerkiksi 

niin, että haastateltavat halusivat löytää itsessään olevia persoonan puolia, piirteitä 

tai taitoja, jotka eivät päässeet kehittymään niissä konteksteissa, joissa 

haastateltavat tavanomaisesti toimivat. He halusivat löytää itsestä voimavaroja, 

joiden olemassa olosta ei itselläkään oikein ollut varmuutta tai ne olivat piilossa 

pinnan alla. Ammatillisesti osa haastateltavista työskenteli hyvin erilaisessa 

viitekehyksessä kuin mitä avioparileirin konteksti on. Esimerkkinä suorittavan 

työn tekijä, jonka sosiaalinen kanssakäyminen työelämässä oli niukkaa. He 

kokivat avioparileirille lähdön uskonhyppynä, jossa sai ylittää omat rajansa ja 

mukavuusalueensa. 

  

Taisto: aikalailla ummikkona ja ihan erilaiseen maailmaan lähteminen, kun ei ollu mitään 

koulutusta, niin oli aika erilaista ja rohkeetakin toisaalta lähteä mukaan. (H10, 1) 

 



 39 

Taisto oli lähtenyt mukaan ensin ryhmänvetäjäksi ja myöhemmin leirin 

varsinaiseksi vastuupariksi. Samalla tavoin moni muukin otti vastaan ensin jonkin 

pienemmän vastuutehtävän. Kun siinä koettiin onnistumista, se kannusti 

jatkamaan ja ottamaan suurempia vastuutehtäviä. Vastuutehtävien asteittainen 

kasvaminen koettiin huolenpitona ja sitä arvostettiin.  

 

Arvo: Ei sysätty yksinään vetämään mitään leiriä ja yksin vastuuseen vaan otettiin 

työpariks kokeneemman pariskunnan kanssa, joka oli jo aiemmin vetäny niitä leirejä. Se 

tuntu aika hyvältä kyllä.(H1, 4) 

 

Osa haastateltavista työskenteli sosiaali- ja/tai terveysalalla tai muissa 

koulutuksellisissa tehtävissä. Avioparityö tarjosi mahdollisuuden hyödyntää omaa 

ammattitaitoa. Parisuhdeleireillä toimitaan vertaisuuden periaatteella, ilman 

ammattiroolia. Ihmisen kokonaisvaltaisuus näyttäytyi kuitenkin niin, että 

ammatillista osaamista ja kouluttautumista oli mahdollista hyödyntää toisessa 

kontekstissa ja olla ilman ammattiroolin tuomia vastuita ja ennakko-oletuksia.  

 

Arvo: Täällä on mukava tehdä näitä hommia, kun niitä voi tehdä ammatittomana. Mutta 

onhan se tietysti mun tavassa olla ihmisten kanssa ja siinä metodiikassa jota käyttää, 

kyllhän ne nousee siitä taustasta ja siitä työstä jota tekee. (H1,1) 

 

Vieno: Mäkin työssäni saan ihan tarpeeksi luennoida ja tehdä semmosta, ammattimaista 

työtä, se, että on saanu olla omana itsenään siinä, niin se on ollu tärkee juttu. (H12, 4) 

 

 

Monelle haastateltavista KRS oli entuudestaan tuttu, ja sen järjestämissä 

tilaisuuksissa oli koettu itselle merkityksellisiä hetkiä elämän varrella. Toisilla oli 

ollut yhteys järjestöön koko elämänsä ajan, ja järjestön toiminta oli tullut tutuksi 

jo lapsuudesta. Omat vanhemmat olivat olleet sitoutuneita järjestöön ja 

arvomaailma oli omaksuttu varhain. Oli ikään kuin kasvettu mukaan.  

 

Urho: Oon ollu KRS:n yhteydessä ihan syntymästä lähtien.[…], oon KRS:n kasvatti ja ollu 

siinä yhteydessä ihan koko elämän. (H13, 2) 

 

 

Toisilla positiiviset muistot liittyivät nuoruuden elämänvaiheeseen ja linkittyivät 

luterilaisen perinteen siirtymäriitteihin kuten rippikouluun. Sen jälkeinen nuoriso- 

ja opiskelijatyö olivat luonteet yhteydet KRS:n. Hengellinen yhteisö oli koettu 

tärkeäksi identiteetin ja arvomaailman muovaajaksi. Elämän taitekohdissa 

syntyneet muistot liittyivät vahvasti fyysisiin paikkoihin, kuten 

toimintakeskuksiin. 
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  Lempi: […] on mulle paikkana tuttu, kun kävin siellä rippikoulun. (H7, 2) 

 

 

Osalle haastateltavista KRS:n toimintakeskukset olivat olleet merkittäviä 

parisuhteen syntymisen vaiheissa. Tällä oli vahva yhteys puolisoiden 

kasvusäikeeseen, mutta muistot tulivat esiin hyvin henkilökohtaisella tasolla. 

Esimerkiksi toinen haastatelluista puolisoista painotti vahvemmin aiempia 

elämänkokemuksia kuin toinen. Henkilökohtaisen kokemisen takia tekijä liittyy 

yksilönä kasvamisen säikeeseen.  

 

Vieno: Se liittyy meidän yhteen menemiseenkin […]se on ollu meille hirmu tärkee, että 

siihen liittyy paljo meidän elämää. (H12, 5) 

 

 

Toisille haastateltavista henkilökohtaisten kriisien käsittely ja niiden läpi 

eläminen liittyivät vahvasti KRS:ään. Järjestöstä saatu sosiaalinen ja hengellinen 

tuki oli ollut merkittävässä roolissa henkilökohtaisessa kriisissä.   

 

Kyllikki: KRS:tä tuli mulle siinä hengellinen koti ja mä kävin toimintakeskuksissa erityisesti 

sitte ja sain sieltä voimaa omaan elämääni. (H 3, 2) 

 

Toimintakeskukset fyysisinä paikkoina, niissä työskentelevät henkilöt ja aiemmat 

positiiviset kokemukset sekä niiden liittyminen oman elämän historiaan, olivat 

merkittävässä roolissa ja edesauttoivat päätöstä lähteä mukaan.  

Usealla haastateltavista oli kokemuksia muiden järjestöjen tai seurakunnan 

avioparitoiminnasta. Kokemusten kirjo vaihteli positiivisista negatiivisiin. 

Pettymykset liittyivät toimintatapoihin, arvomaailmaan, tapaan organisoitua tai 

konkreettisiin käytäntöihin, kuten vaikkapa pitkään koulutukseen. 

 

Arvo: ajattelutavassa oli niin paljon ristiriitaa omiin. Mä muistan sillon ajatelleeni ja ihmetelleeni 

sitä, että eikö se yli […]vuotta vapaaehtoistyötä, ihmisten parissa tehtyä työtä anna niin ku 

valmiuksia siihen? Jonkun pienryhmän keskustelu vetäminen, niin ois menny. (H1, 3) 

 

Vaikka muiden järjestöjen toiminta oli koettu omalla kohdalla epätyydyttävänä 

eikä niihin hakeuduttu uudelleen, kokemuksissa oli riittävästi positiivisia puolia, 

että kiinnostus avioparityöhön säilyi. KRS:stä haettiin uutta toimintaympäristöä.     

Haastateltavat kertoivat odottavansa avioparityöstä uutta kanavaa toimia 

vastuunkantajana ja mahdollisuutta toteuttaa itselle tuttua roolia. Aiempia 

kokemuksia oli joko hengellisestä tai muussa yhteisössä, esimerkiksi 

harrastusseuran toiminnasta. Avioparityössä hakeuduttiin tehtäviin, joissa sai 

vaikuttaa toimintaan, sisältöön ja vuorovaikukseen.  Sen koettiin tarjoavan 
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mielenkiintoisia haasteita, joihin haluttiin vastata ja katsoa, onko itsessä resursseja 

työhön.  

 

Arvo: me ollaan alusta asti, aina kun ollaan oltu mukana, niin on jouduttu, päästy, 

hakeuduttu, tai mikä se termi ikinä onkin. niin jonkinlaiseen vastuurooliin, tekijän rooliin. ( 

H1, 5) 

 

 

Kokemus siitä, että omaa panosta tarvittiin leirin kokonaisuuden rakentamisessa, 

oli tärkeä kannustin erityisesti niille, jotka kokivat kollektiivista vastuuntuntoa 

yhteisten asioiden hoitamisessa.  

 

Lempi: tarvittiin ryhmänohjaajia ja vaikkei meillä ollut mitään ohjaajakokemusta, niin 

varmaan kun oltiin tuttuja, niin meitä pyydettiin. (H7, 2) 

 

 

Yleisesti haastateltavat kokivat vastuutehtävän henkilökohtaisena luottamuksen 

osoituksena.  Samassa Veneessä työn koulutuspolku on lyhyt, eikä työssä vaadita 

etukäteen suuria näyttöjä omasta osaamisesta tai soveltuvuudesta työhön.  

Kutsujien arviointikyky haastateltavien soveltuvuudesta oli riittävä. Ajan myötä, 

toiminnassa mukana olemalla, haastateltavat saivat pohtia omaa soveltuvuuttaan 

ja suhdettaan työhön. Osa haastateltavista koki vastuuparina olemisen nostavan 

omaa statusta. Oli hienoa olla vastuupari. Statuksen asema ja oman itsen esille 

tuominen väheni ajan myötä ja painopiste siirtyi vuorovaikutuksellisempaan 

suuntaan. Tästä lisää kanssakulkijan kasvusäikeessä 

  Henkilökohtaisen elämän aiemmat kokemukset suhteessa KRS:n vaihtelivat 

paljon. Osalle avioparityö oli luonteva jatkumo olla mukana itselle tärkeän 

järjestön toiminnassa.  Osalle se oli sopiva foorumi toteuttaa itselle tuttua roolia, 

olla aktiivinen toimija ja kantaa vastuuta.  Osalle oman henkilökohtaisen kasvun 

intressit, olivat syy hakeutua avioparityöhön. Oli halu eheytyä elämän traumoista, 

kiinnittyä yhteisöön, jossa tämä voisi toteutua. 

KRS ja Samassa Veneessä työn toimintamalli koettiin joustavaksi 

avioparityön tekemisen tavaksi, jossa pystyi vaikuttamaan omalla persoonalla. 

Tässä kontekstissa pystyi kehittämään jo olemassa olevia taitoja sekä oppimaan 

uusia puolia itsestä.      

4.3.2. Kasvukipuja 

Avioparityön tekeminen, leirin valmistelu, alustusten pitäminen ja 

kokonaisvastuun kantaminen edellyttivät monipuolisia valmiuksia 

avioparityöntekijöiltä. Tarvittiin rohkeutta olla esillä, jämäkkyyttä luottaa omiin 
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mielipiteisiinsä ja organisointikykyä käytännön järjestelyihin. Haastateltavien 

valmiudet olivat hyvin erilaisia, riippuen henkilön persoonallisista lahjoista 

koulutuksen tuomaan ammattitaitoon. Yhteistä kuitenkin lähes kaikille oli, oman 

epävarmuuden sietäminen.  

 

Tyyne: mä oon ollu kauheen kriittinen itteeni kohtaan, että sanonko mä nyt oikein ja saako 

tästä nyt mitään. (H 8, 4) 

 

 

Avioparityön alustukset eivät ole asiantuntija luentoja, vaan perustuvat 

vertaistukeen ja omien kokemusten läpikäyntiin, joita sitten peilataan 

teoriataustaan. Oman elämäntarinan apuna käyttäminen herätti usein 

epävarmuutta ja asetti haastateltavat arvioimaan alustuksia kriittisesti. Arviointi 

kohdistui sekä asiasisältöön että omiin esimerkkeihin. Kannustava palaute 

leiriläisiltä tai muilta vetäjäpareilta vähensi itsekriittistä otetta.  

Henkilökohtainen kasvu edellyttää itsereflektiota ja kykyä nähdä itsensä 

sellaisena kuin muut näkevät. Tämä itsereflektiokyky se oli selkeästi yksi 

kehitystehtävä, joka haastateltavien tuli selvittää voidakseen jatkaa avioparityössä. 

Mukana oleminen ja siinä kehittyminen edellytti henkilökohtaista kykyä arvioida 

omaan toimintaa kriittisesti suhteessa muihin. Selkeästi oli nähtävissä, kuinka 

vuosien aikana itsereflektiokyky kasvoi. Alkuvaiheessa alustusten valmistelu 

koettiin raskaaksi.  

 

Aarne: Se leirille valmistautuminen vaan on raskasta, se vie jotenkin syviin vesiin. (H4,3) 

 

 Alustusten aiheita valmistellessa itsestä löytyi piirteitä, joita ei ollut helppo 

hyväksyä. Esimerkiksi omasta tavasta olla vuorovaikutuksessa ilmeni tapoja, jotka 

pikemminkin provosoivat tilannetta epätyydyttävään vuorovaikutukseen, kuin 

veivät asioita eteenpäin. Kun haastateltavat pystyivät kohtaamaan itsensä ja omat 

”hankalat” puolensa, niistä pystyttiin keskustelemaan avoimesti ja vuorovaikutus 

oli tyydyttävämpää.  Asioiden uudenlainen käsittely edellytti riittävää luottamusta 

ja turvallisuutta parisuhteessa, jotta dialoginen kohtaaminen oli mahdollinen ja 

negatiivinen vuorovaikutuskehä katkesi. Opittujen vuorovaikutusmekanismien 

tunnistaminen edellytti turvallisuuden kokemista parisuhteessa.  Psyyken 

puolustusmekanismien herääminen nousi aiemmista epäonnistumisista ja oman 

käyttäytymisen työstäminen edellytti itsereflektointia. Oman itsen tarkastelu auttoi 

ymmärtämään omaa tapaa olla vuorovaikutuksessa ja kavensi puolisoiden välistä 
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etäisyyttä. Kokemus omasta kehittymisestä vaikutti identiteettiin ja minäkuvaan 

positiivisesti.  

 

Kylliki: Kun kattoo pidemälle tähtäimellä, mä ainakin koen että oon kehittyn. 

Konkreettinen on toisen kuunteleminen. Kun mä oon tosi puhelias, niin, että antaa miehelle 

puheenvuoron. Että, kun on tiedostanu sen näillä leireillä, että ei oo hyvä että mä 

valmistelen jo omaa vastaustani puolisolleni, kun toinen vasta puhuu. Elikkä mä en 

kuuntele sitä ollenkaan. Varsinkin jossain riitatilanteissa, niin kun mä ennen tein, että mä 

en kuuntele ollenkaan vaan valmistelen omassa päässäni jo vastausta, mitä mä seuraavaks 

täräytän. Tai sitte puhuu päälle tai ei anna puheenvuoroo ollenkaan tai että keskeyttää. (H 

4, 4) 

 

Omalla henkilökohtaisella kasvulla nähtiin olevan vaikutusta laajemminkin 

muihin vuorovaikutussuhteisiin eri konteksteissa. Haastateltavien oli helpompi 

hyväksyä itsensä, kun oma tapa reagoida vaikeissa tilanteissa muuttui 

toimivammaksi. Henkilökohtaisten kriisien käsittely ja erilaisten kehitystehtävien 

onnistuminen avioparityön kontekstissa oli merkittävä tekijä työn eteenpäin 

jatkumisessa.  

Eräs tarkastelun kohde oli oman rajallisuuden ymmärtäminen ja omien 

rajojen löytäminen vastuuparin tehtävässä. Avioparileirin valmistelu ja toteutus 

koettiin yleisesti melko kuormittavina.  Erityisesti työelämässä mukana olevat 

kokivat leirinvalmistelun ja -vetämisen isona panostuksena kesälomasta.  Moni 

haastateltava toi esille ristiriidan, joka syntyi sisäisen tahtotilan ja arjen 

realiteettien väillä. He kertoivat innostuksesta ja halusta tehdä avioparityötä. 

Samaan aikaan yksilölliset sekä yhteisölliset syyt rajoittivat mahdollisuuksia antaa 

aikaa ja voimavaroja työhön.   Koettiin tärkeäksi oppia rajaamaan vastuunotto 

omien voimavarojen ja elämäntilanteen mukaiseksi.   Rajaamiseen toivottiin tukea 

koordinaattoriparilta ja ylikuormittuminen nähtiin selkeäksi uhkaksi 

vapaaehtoistyöhön sitoutumiselle.    

 

Valma: Uupuminen olis se syy, miks lopetais[…] Että oppiiko rajaamaan vastuita omien 

voimavarojen mukaan. (H15,11) 

 

 

Tässä oli nähtävissä yhteys työssä mukana olemiseen kestoon. Mitä kauemmin 

oltiin oltu mukana, sitä selvemmin osattiin rajata vastuunotto ja leirien valmistelu 

ja toteutus koettiin helpompana. Leirin vetämisessä oli kokemuksen tuomaa 

rutiinia ja oli opittu ottamaa itselle sopiva määrä vastuuta. Tässä on yhteys myös 

vertaisuuden kasvusäikeeseen.  
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Avioparityöllä ja siinä saadulla vertaistuella oli merkittävä vaikutus 

haastateltavien henkilökohtaisen elämän prosessoinnissa ja auttoi haastateltavia 

eteenpäin oman elämän työstämisessä. Ryhmätyöskentelyt avasivat uudenlaisia 

näkökulmia ja rinnalle löytyi muita auttajia ja yhteistyötahoja, joiden kanssa oli 

mahdollista jatkaa oman elämäntilainteiden selvittelyä. Keskeistä oli ”samalta 

viivalta ” saatu vertaistuki, joka auttoi tarkastelemaan omaa elämää ulkopuolelta 

ja siten näkemään uusia ratkaisuja. 

 

Tyyne: kun meillä oli ne pienryhmät siellä. Ja mä sain samaistumisen kokemuksia siellä, 

vetäjäpari, se nainen, kerto aika avoimesti siinä niitten elämästä ja mä kuulin sinä 

samanlaista kun mulla. Se autto mua avautuun lisää[…]me käytiin pariin kertaan yhden 

papin juttusilla ja mulla alko se oma terapia siinä. (H8, 2) 

 

 

Onnistumiset oman elämän kriisien ratkaisemisessa vahvistivat haastateltavien 

identiteettiä ja minäkuvaa. Tärkein kysymys omana yksilönä kasvamisen 

säikeessä olikin, onko valmis katsomaan peilin ja näkemään omassa itsessä 

henkilökohtaisesti kasvuvaraa. Onko valmis kohtaamaan itsensä ja työstämään 

omia kokemuksia, tunteita ja elämänhistoriaa? Mikäli nämä kehitystehtävät 

onnistuivat, oli mahdollista syventää omana itsenä kasvamista ja edetä 

kasvusäikeessä eteenpäin.   

4.3.3. Lisääntynyt itseymmärrys 

Syvempi itsetuntemus ja identiteetin eheytymisen kokemus vahvistivat 

haastateltavien henkistä hyvinvointia. Haastateltavat kertoivat tulleensa 

tietoisemmiksi omista tunteistaan ja tarpeistaan. Kosketus omaan sisäiseen 

tunnemaailmaan ja sisäisen kokemusmaailman sanoittaminen kehittyi 

avioparityössä.   

 

Oiva: on tullu rohkeutta puhua. kun mulle se on ollu, omien tarpeitten ja näitten kertominen ollu 

vaikeeta, niin siinä on menty eteenpäin. (H5, 5) 

 

Vuorovaikutustaitojen paraneminen oli erittäin vahvasti yhteydessä puolisoina 

kasvamisen säikeeseen. Yksilötasolla käyty reflektio edelsi puolisoiden välistä 

reflektiota tai se oli hyvin samanaikainen. Puolisoiden kasvusäikeen luvussa 

avaan lisää vuorovaikutustaitojen kehittymisestä ja itsetuntemuksen 

lisääntymisestä. Aiheiden sisäistämisen kautta henkilökohtainen valmistelu käy 

helpommaksi. Sisäinen epävarmuus ja siitä aiheutuva mahdollinen ahdistuminen 
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helpotti sitä myöten kun avioparityön substanssi eli asiasisältö omaksuttiin ja 

aiheet juurtuivat syvemmälle. Tätä voidaan kutsua syväoppimiseksi.   

 

Lempi: Toki on antanut itselle, se että kun valmistelee niitä alustuksia ja niitä vastuita joita 

leirillä on niin niistäkin saa omaa ajateltavaa, eikä enää tarvi mennä ihan pohjamutia 

myöten. (H7, 6) 

 

 

Selkeästi on nähtävissä, että substanssin osaaminen juurtuu avioparityön 

tekemisen kautta oman henkilökohtaiseen osaamiseen ja vaikuttaa identiteetin 

muovautumiseen. Avioparityö vastaa niihin odotuksiin, joita sille 

henkilökohtaisella tasolla on asetettu ja itsessä piilossa olevat puolet näyttäytyvät 

uudessa kontekstissa.  

 

Vieno: Ja mie aattelen, että on se miulle yksilönä antanu monenlaista, rohkeutta ja kun mie 

oon loppujen lopuks sisimmältäni aika arka ihminen, mutta sitte tässä  avioparityössä on 

saanu tietynlaista rohkeutta olla esilläkin. Ja sitte rohkeutta myöskin, panna itteesä likoon. 

( H12, 4) 

 

Avioparityössä mukana oleminen kannusti elinikäiseen oppimiseen 

perusajatuksena, että aina on ”kasvunvaraa”. On mahdollista oppia uutta tietoa ja 

soveltaa sitä käytäntöön.  

 

Sylvi: Paljon tietoa ja intoa opiskella, oppia itsekin leirillä, lukea kirjoja ja seurata 

näitä avioliittoasioita. (H2, 4) 

 

Samassa Veneessä -yhteisölle ja avioparityön koordinaattoreille omana itsenä 

nähdyksi tuleminen koettiin henkilökohtaisella tasolla erittäin merkittäväksi. 

Erityisen tärkeäksi keskinäinen luottamus ja kunnioitus koettiin vaikeiden hetkien 

keskellä. Aitous, avoimuus ja rehellisyys sekä onnistumisissa, mutta myös 

epäonnistumisissa oli kantava teema. Se kannusti eteenpäin.  

 

Sylvi: Pyydetään johonkin mukaan, vetämään jotakin leiriä tai muuta, nii sehän on 

semmonen luottamuksen osotus, että minun osaamiseen ja moneen asiaan minussa 

luotetaan ja minuun luotetaan. Ja sit joku epäonnistminenkin kun on ollu, nii on voinu 

soittaa Anulle ja sanoo, ett hei nyt mä tartten sun apua.  (H2, 5) 

 

Dialoginen kohtaaminen koordinaattoreiden kanssa osoittautui erityisen 

merkittäväksi tilanteissa, joissa elämäntilannetta kuormittivat joko ulkoiset tekijät 

ja/tai henkilökohtaisen elämän kriisit. Oli tärkeää saada kertoa omasta elämästä 

avoimesti, ilman tuomituksi tulemisen ja ulosjäämisen pelkoa. Hienotunteisuus ja 

rajojen kunnioittaminen olivat tekijöitä, jotka vahvistivat hyväksytyksi tulemisen 
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kokemusta ja motivoivat pysymään mukana. Hengellisenä kokemuksena tätä 

kutsuttiin konkreettiseksi armoksi. Elämänkokemukset ja vastoinkäymiset 

kääntyivät voimavaraksi ja lisäsivät empatiakykyä ja armollisuutta toisia kohtaan. 

Tässä oli erittäin vahva yhteys kanssa kulkijan säikeeseen, jossa käsitellään 

yhteisöllisyyden merkitystä. Kriiseissä oli käytävä läpi henkilökohtainen prosessi, 

tultava näkyväksi oman elämäntilanteensa kanssa ja siksi tämä puoli asiasta 

esitetään omaksi itseksi kasvu säikeessä.   

 

Orvokki: Sitte se vastaantulo siihen, että meillä on täällä tilaa ja me saadaan rauhassa 

korjata itteämme ensin, että meidän ei oo pakko lähteä minnekään mutta me voidaan silti 

olla jotenkin mukana eheytymässä itse. Siitä asti ollaan oltu ja se on se mikä kantaa 

edelleen tosi paljon. (H14, ) 

 

 

Kokonaisuutena hyväksytyksi tulemisen kokemusta korostettiin. Haastateltavat 

kokivat, että Samassa Veneessä -vastuuparien joukossa saa olla oma itsensä, voi 

tuoda esiin omia vahvuuksia, mutta myös vajavaisuuksia. Hyväksytyksi tulemisen 

kokemus vahvisti haastateltavia sekä yksilöllisesti, yhteisöllisesti, että 

hengellisesti. Tämä on erinomainen esimerkki työn kokonaisvaltaisuudesta.   

Vastuuparit kokivat tehtävät luottamuksen osoituksena ja he halusivat 

osoittautua luottamuksen arvoisiksi. Kutsu vetämään seuraavaa 

avioparitapahtumaa oli luottamuksen osoitus ja samalla tunnustus hyvin tehdystä 

työstä. Omat vahvuudet olivat tulleet nähdyiksi, ja niitä haluttiin hyödyntää 

jatkossa. Omilla lahjoilla ja persoonalla oli merkitystä.  

Haastateltavat kokivat oman henkilökohtainen kasvun ja kehittymisen 

arvokkaaksi. Persoonan kasvulla oli myönteisiä vaikutuksia vuorovaikukseen 

myös muissa yhteisöissä, kuten työyhteisössä, sukulaisuussuhteissa tai 

ystäväpiirissä. Oman kokemusmaailman sanoittaminen kehittyi avioparityössä. 

Haastateltavat olivat rohkeampia tuomaan itseään näkyväksi omana itsenä ja 

ilmaisemaan omia tunteitaan ja tarpeitaan. 

Eräs jatkumo omaksi yksilön kasvusäikeessä liittyi ammatilliseen kasvuun. 

Avioparityössä oli mahdollisuus käyttää hyödyksi omaa ammatillista osaamista ja 

toisaalta jakaa omaa ammattitaitoa eteenpäin sekä avioparileireillä että muille 

avioparityön tekijöille.  

 

Orvokki: Että niitä on tullu oman ammatin kautta, ja sitte on voinu miettiä, että voisko tätä 

soveltaa jotenkin. Tehdä tästä kansanomaisempi versio jostain teoriasta, jota vois käyttää 

leireillä ja yksinkertastaa. (H14, 7) 
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Mukana oli haastateltavia, jotka olivat kouluttautuneet uuteen ammattiin 

avioparityössä mukana olemisen aikaan. Avioparityössä oli löytynyt uusia puolia 

itsestä ja haluttiin hakeutua paremmin omia lahjoja vastaaviin työtehtäviin.  

Motivaatiot olla työssä mukana jatkossa, liittyivät henkilökohtaiseen kasvuun ja 

omien lahjojen monipuoliseen käyttöön.  Lähes kaikki haastateltavat toivat esille, 

että omienlahjojen monipuolinen käyttö ja itsensä kehittäminen on syy olla 

jatkossa mukana.  Uudenlaisten tapojen kokeilemien piti yllä mielenkiintoa ja 

uteliaisuutta suhteessa itseen, yhteisöön ja substanssiin. Sisäisen motivaation 

ylläpitäjänä oman persoonan ja lahjojen monipuolinen hyödyntäminen olivat 

tärkeitä tekijöitä vastuupareille.  

 

Arvo: Pääsee tekemään jotain sellasta minkä kokee osaavansa, jossa voi koko ajan oppia 

uutta ja jossa on koko ajan ymmärryksensä rajamailla. (H1,9) 

 

Tässä oli nähtävissä mielenkiintoinen jännitepari. ”Kaavoihin kangistumista” 

haastateltavat pitivät uhkana. Samaan aikaan he korostivat kokemuksen tuomaa 

varmuutta ja rutinoitumista työhön. Tasapainon löytyminen uusien tapojen ja 

luovuuden sekä totuttujen tapojen ja vanhan konseptin välillä mahdollisti 

kehittymisen turvallisissa rajoissa. 

 Omaa osaamista haluttiin hyödyntää kehittämällä erilaisia teemaleirejä. 

Haastateltavat kuvasivat omien taitojen hyödyntämisen ja luovuuden olevan 

innostava tekijä leirien valmistelussa ja toteutuksessa. Teemaleirien ideoinnit 

olivat hyvin monipuolisia ja vastasivat haastateltavien henkilökohtaisia intressejä 

ja taipumuksia. Oli palkitsevaa toteuttaa itseään kokonaisvaltaisesti ja nähdä 

omien ideoiden toteutuvan sekä sisällön suhteen, että toiminnallisin keinoin.  

Pidempään mukana olleiden elämäntilanteessa tapahtui muutoksia. Tuolloin 

haluttiin laajentaa avioparityötä uusiin ryhmiin, jotka koskettivat sen hetkistä 

elämäntilannetta. Esimerkiksi suuntaamalla tapahtumia erityisryhmän tarpeisiin, 

joissa itse on mukana.   

 

Oiva: Kun mie kuulun [… ]kerhoon, niin pidettiin siellä parisuhteen palikoista luento ja 

miten tällänen […] vaikuttaa parisuhteeseen.( H5, 10) 

 

 

Pitkään mukana olleet näkivät seuraavan avioparityöntekijöiden sukupolven 

tukemisen tärkeänä. He halusivat olla tukemassa uusia työhön mukaan tulevia ja 

kokivat, että voisivat toimia mentorina tai ”kummiparina” ja jakaa omaa 

osaamista eteenpäin.   
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Arvo: Kun tulee vuosia lisää, niin saattas olla hyödyllistä, että uudemmille mukaan tuleville 

vois olla tarjolla keskustelukumppanuutta, että miten suhtautua erilaisiin juttuihin mitä 

tässä työssä tulee. (H1, 16) 

 

 

Avioparityön sisäinen koulutuspolku on pääsääntöisesti yhdessä oppimista 

muutamien koulutusleirien lisäksi. Pitkään mukana olleet näkivät sisäisen 

koulutuksen tai mentoroinnin yhdeksi mahdollisuudeksi jatkossa. Tässäkin 

säikeessä on nähtävissä seuraavan sukupolven kasvattaminen, samalla tavalla kuin 

perheen kasvusäikeessä.  Yksilön kasvusäikeessä kehityskulku keskittyy yksilöön 

ja hänen mahdollisuuksiinsa kehittyä avioparityön tekemisen kontekstissa.  

 

4.4. Puolisoiden kasvusäie  

4.4.1. Oma suhde etusijalla 

Tärkein syy lähteä mukaan puolisoiden kasvusäikeessä oli haastateltavien oma 

aviosuhde.  Molemmat puolisot olivat innokkaita lähtemään mukaan 

avioparityöhön ja puolisoita kutsuttiin yhdessä. Osalla haastateltavista oli 

aiemmin historiassa takanaan avioero ja toisen avioliiton haluttiin onnistuvan. 

Eronneiden parisuhde oli tuore työhön mukaan tullessa, kaikilla alle 5 vuotta.  

Parisuhteeseen haluttiin panostaa alkuvaiheessa, ennen kuin ongelmia alkaisi 

kertyä. Nykyisessä suhteessa ei koettu olevan suuria ongelmia, vaan pääpaino oli 

ennaltaehkäisevästä työstä. Haluttiin välttää samoja ongelmia, joita aiemmassa 

suhteessa oli ollut, siltä osin kuin se oli omalla toiminnalla mahdollista.   

 

Urho: Otimme hyvin vakavasti tämän parisuhteen siinä vaiheessa, että nyt halutaan tehdä 

tälle jotain ja sitä kuvaa se, että me lähdettiin niin nopeesti avioliittoleirille. (H13, 4) 

 

Myös ensimmäisessä avioliitossa oleville oma parisuhde oli tärkeä syy lähteä 

mukaan. Elämäntilanne koettiin usein kuormittavana, mukana oli yksilöllisiä ja/tai 

yhteisöllisiä kriisejä. Parisuhteen vuorovaikutusdynamiikassa oli ongelmia ja 

osalla oma parisuhde oli ajautumassa kriisiin. Puolisoiden erilaisuus ja tavat 

reagoida aiheuttivat ristiriitoja. Tässä on nähtävissä vahva yhteys yksilönä 

kasvamisen säikeeseen. Esimerkiksi ristitilanteissa, joista toinen puoliso oli 

oppinut selviämään ”pitämällä mykkäkoulua" ja toinen puoliso koki jäävänsä 

yksin selvittämättömän asian käsittelyn kanssa. Oman vuorovaikutuksen ja 

toimintatapojen sovittaminen puolison tapaan koettiin vaikeaksi. Taustalla oli 
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usein henkilökohtainen kriisi, joka näyttäytyi parisuhteessa. Henkilökohtaisen 

elämän kriisit näyttäytyivät myös läheisessä ihmissuhteessa, kuten suhteessa 

lapsiin tai lähipiiriin. 

 

Sulo: Meillä oli oikeestaan ne kriisin siemenet jo itäny, kun meillä oli hyvin erilaiset 

perheet ja yhteen sovittaminen oli jo osottautunu vaikeeks. (H9, 1) 

 

Sylvi: Kyllä se parisuhde, alko nostamaan niitä erilaisia ongelmia esiin. (H2, 2) 

 

Haastateltavat kuvasivat, että tärkein syy lähteä mukaan avioparityöhön oli halu 

panostaa omaan suhteeseen.  Osa kuvasi omassa suhteessa olleen vaikeuksia ja he 

toivoivat löytävänsä uusia tapoja työstää suhdetta. Työn alkuvaiheessa 

puolisoiden välinen tunneside oli hauras ja suhteen vuorovaikutuksen ongelmat 

heijastuivat lapsiin sekä lähipiiriin.  

Uusperhe-elämää kuvattiin raskaaksi. Taustalla oli vahva halu onnistua 

uudessa liitossa, mutta kahden erilaisen perhekulttuurin yhteensovittaminen rasitti 

nuorta suhdetta. Puolison lapset ja erilainen tapa toteuttaa vanhemmuutta nosti 

esiin ristiriitoja. Haastateltavat kokivat, että uusperheessä lasten tarpeet veivät 

puolisoita erilleen. Vanhemmuutta ei jaettu samalla tavalla kuin ydinperheessä, 

eikä lasten koettu yhdistävän puolisoita. Lapset veivät omien vanhempien aikaa ja 

ajoittain koettiin mustasukkaisuutta puolison ajasta. Lisäksi edelliset puolisot, 

heidän toimintansa ja päätökset vaikuttivat haastateltavien elämään. 

  

Aarne: Mutt kun ruvettiin kahta perhettä laittaa yhteen, niin kaikki vanhat kuviot tuli 

painolastina siinä. (H4, 2) 

 

Esiin nousseisiin ongelmiin lähdettiin etsimään apua ja tukea avioparityöstä. 

Toiveena oli myös, että omat henkilökohtaiset ongelmat voisivat selvitä 

parisuhteen seestymisen myötä. Parisuhdetyöltä toivottiin erityisesti 

vuorovaikutustaitojen syvenemistä, oman sisäisen tunnemaailman sanoittamista ja 

omana itsenä puolisolle hyväksytyksi tulemista. 

4.4.2. Solmuja suhteessa 

Vaikeudet säikeessä näyttäytyivät eri tavoin. Yhdessä vastuuparina toimiminen ja 

puolisoiden erilaiset tavat valmistella ja toteuttaa leiriä aiheuttivat ristiriitoja. 

Monella oli halu muuttaa puolisoa toimimaan itselle miellyttävämmällä tavalla, 

eikä yhteisen sävelen löytyminen ollut helppoa.  
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Oiva: Siinähän meillä onkin haaste, kun meillä on niin erilainen tapa. Mulla pitää olla 

hyvissä ajoin kaikki valmiina ja […]tekee sitte viimetingassa 

 

Yhteinen valmistelu oli, paitsi erilaisten tapojen vuoksi, myös yhteisen ajan 

puutteen takia vaikeaa. Työelämässä mukanaolevat kokivat ongelmalliseksi löytää 

yhteistä valmisteluaikaa irrottamisen työpäivän jälkeen. Myös pienten lasten 

vanhemmat toivat esille saman ongelman. Lasten pyöriessä ympärillä valmistelu 

ei onnistunut. Alustusten tekemiselle oli erityisesti varattava kahdenkeskistä 

aikaa. Osa koki ajan antamisen avioparileirin valmisteluun uhrauksena. Heillä 

olisi ollut suurempi tarve levätä, kuin keskittyä työstämään parisuhteen 

tematiikkaa. Kävi ilmi, että puolisoiden mahdollisuudet, motivaatio ja intressit 

valmistella leirejä olivat erilaiset. Näissä tilanteissa vähemmän valmisteluun 

osallistunut puoliso koki ajoittain syyllisyyttä. Keskustelu tilanteen herättämistä 

tunteista keskusteleminen sekä omaan parisuhteeseen sopivien ratkaisujen 

löytyminen oli tärkeä löytää, että työ saattoi jatkua.   

 

Vihtori: Mulla ei ollu mitään mahdollisuutta edes olla, kesäaikaan, on vielä 

enemmän tekemistä, kun muut on lomilla. Että se jäi aika kevyksi ja kuormittaa 

kieltämättä, kun tietää että toinen tekee aika paljo. (H 16, 3) 

 

 

Haastateltavat kuvasivat myös eroja halukkuudessa antaa ottaa vastuuta leireistä. 

Toinen puolisoista oli nopeammin innostuva, toinen hitaampi ja halusi tarkemmin 

miettiä voimavaroja. Useilla pareilla eriytymiskehitys sai näyttämön 

avioparityöstä ja toisen rajojen kunnioittamista saatiin opetella käytännön 

tilanteissa.  

 

Aarne: Niistä me on jouduttu paljon keskustelemaan, että jos mä haluan, että jostain 

asiasta ei puhuta, niin siitä ei sitten puhuta. Hyvä, kun tulee se tilanne siinä ku […] alottaa 

puhumaan siitä asiasta, sit se muistaa, ai niin me sovittiin, ai niin tästä ei saanutkaan 

puhua. (H3, 4) 

 

Erilaisuus nosti pintaan käsiteltäviä asioita ja valmistelu näyttää toimineen 

linssinä, jonka läpi omaa parisuhdetta ja kasvunpaikkoja pystyttiin tarkastelemaan 

objektiivisemmin.   

 

Tauno: Kun ne tunteet ja tarpeet oli vaikea aihe, mutta mie olin sitä mieltä, että se on 

otettava kun se on meille vaikea. Ja se oli yllättävän iso se työstöprosessi, että siinä rupes 

niitä tunteita löytymään ja heräämään. (H11, 4) 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että valmistelu nosti esiin suhteen 

vuorovaikutuksessa olevia ongelmia. Mikäli avioparit pystyivät luopumaan 

vaatimuksesta muuttaa puolisoa ja hyväksyttiin keskeneräisyys, suhteeseen löytyi 

tyydyttävämpi tapa toimia. Yksilön kasvusäikeessä valmistelun kuvattiin vievän 

syviin vesiin. Samalla tavoin puolisoiden kasvusäikeessä, valmistelu nosti esiin 

suhteen kasvunpaikat tarkasteltavaksi. Puolisoiden vahva sitoutuminen toinen 

toisiinsa ja halu työstää omaa suhdetta olivat keskeiset tekijät, että kasvu säikeessä 

jatkui eteenpäin. 

4.4.3. Elinikäinen liitto  

Parisuhteen ongelmien tiedostaminen, tunnistaminen ja toiminta niiden 

selvittämiseksi oli ensimmäinen eteenpäin menemisen edellytys. Puolisoiden 

välinen keskusteleva refelktio perustui luottamukselle ja dialogiselle suhteelle. 

Aiemmin suhdetta kuormittaneet käyttäytymistavat alkoivat muuttua ja puolisot 

kokivat syvempää tyydytystä suhteessa. 

  

Loviisa: On ollut tosi vaikeeta alkuaikoina. Kyllä siinä on opittu puhumaan asioista, ettei 

enää pyöritetä sitä mykkäkoulua, jota pyöritettiin. On pystytty keskusteleen asioista. Se on 

iso askel eteenpäin.(H6, 4) 

 

 

  Syvempi vuorovaikutus johti puolison ymmärtämiseen. Persoonan 

hyväksyminen ilman vaatimuksia oli säikeen keskeinen piirre. Haastateltavat 

kuvasivat, että opitut toimintamallit olivat syntyneet jo aiemmin historiassa. Oli 

merkittävää, että puoliso ymmärsi tekijöitä käyttäytymisen taustalla ja hyväksyi 

kumppanin keskeneräisyyden. Avoimuus, aitous ja oman persoonan esille 

tuominen avasivat uudenlaisen väylän puolisoiden välille. Eräs avioliiton tarkoitus 

on tarjota turvalliset puitteet persoonalliselle kasvulle ja haastateltavien joukossa 

näin näyttää käyneen.  

 

Sylvi: On tullut semmosta armollisuutta sekä itseä että toista kohtaan. Et me voidaan 

edelleenki istua pöydän ääressä vastakkain ja sanoa, ett mua edelleenkin ärsyttää se asia, 

mikä aina toistuu, mutta on ymmärretty se että, mulla on lupa sanoa ja mulla on turva 

sanoa ääneen se asia, ja silti toinen ei aattele, ett mä odotan heti siihen muutosta. (H2, 3) 

 

Tilan antaminen ja keskinäinen kunnioitus kasvoivat. Puolisolla oli tilaa olla oma 

itsensä. Sitoutuminen yhteiseen kasvuun näkyivät pitkään avioparityössä mukana 

olleiden suhteessa.   
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Vieno: Pysähdytään kuuntelemaan toinen toisiamme ja opetellaan tuntemaan niitä 

ajatuksia ja tunteita, mitä toisella on. Puolin ja toisin, ihan tasavertaisesti. (H12, 6) 

 

 

Syvän tunnesuhteen syntyminen ja säilyttäminen oli enemmän kuin vain puolison 

hyväksyminen. Haastateltavilla oli halu tuntea puolison ajatukset ja tunteet, 

asettua hänen asemaansa. He kokivat syvää yhteyttä, ykseyttä ja intiimiyttä 

puolison kanssa suhteen kaikilla osa-alueilla. Moni haastateltava kertoi 

seksuaalisuhteen syventyneen avioparityössä olon aikana. Kyky sanoittaa omia 

tunteita, tarpeita ja kokemusmaailmaa myös intiimissä vuorovaikutuksessa 

vähensi väärinymmärrystä ja syvensi suhdetta. 

Empatia ja myötäelämisen taito suhteessa puolisoon olivat säikeen 

arvokkaita anteja.  Tunnesuhteen ja kiintymyksen syveneminen oli ollut tavoite, 

joka avioparityölle oli alkuvaiheessa asetettu. Palkitsevaksi koettiin, kun työhön 

kohdistuneet odotukset täyttyivät. Moni kuvasi myös, että oli saanut enemmän, 

kuin oli osannut odottaa.  

 

 Aarne: Ei me ois selvitty siitä ilman tämmöstä työtä ja yhteistä aikaa, että käsitellään 

näitä, että mikä tää parisuhde on ja mitä tässä tapahtuu. (H4, 2) 

 

Avioparileiriä vastuuparit pitivät mahdollisuutena ylläpitää ja huoltaa 

parisuhdetta, vaikkei koettu välttämättä omassa parisuhteessa olevan erityisiä 

ongelmia juuri sillä hetkellä. Työtä kutsuttiin ”yhteiseksi harrastukseksi” johon 

molemmat puolisot antoivat panoksensa ja joka voimaanutti suhdetta. 

Konkreettisesti kehittyminen näkyi yhteisen valmistelun helpottumisena. Riitti, 

että alustukset ”tuoreutettiin” eli käytiin läpi ja mietittiin, kuinka aiheet 

koskettavat juuri sen hetkistä elämää. Parisuhteen tematiikan aiheet juurtuivat 

syvälle vastuuparien arkeen. Haastateltavat kuvasivat erilaisia persoonallisia 

tapoja keskittyä puolisoon ja keskinäiseen suhteeseen. Moni kertoi, että yhteisen 

ajan viettäminen edellytti tietoista päätöstä, sillä helposti ajauduttiin erilleen ja 

keskityttiin vain omiin asioihin.      

Puolisoiden kasvusäikeessä ymmärrettiin, että elämäntilanne on jatkuvassa 

muutoksessa, eikä toimiva parisuhde ole itsestään selvyys missään 

elämänvaiheessa. 

 

Kyllikki: Ja tietysti se oman parisuhteen hoito. Kyllä sitä pitää työstää koko ajan, tullaan 

vaan erivaiheisiin siinä. (H3, 12) 
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Pidempään mukana olleiden kohdalla näkyi selvimmin elämäntilanteiden 

muutokset. Lasten kasvamisen myötä tuli ajankohtaiseksi pohtia omaa 

henkilökohtaista suhdetta avioparityöhön, sekä sen antia omalle parisuhteelle. 

Moni haastateltava toi esille halun keskittyä tiettyihin teemoihin avioparityössä. 

Yhtenä tärkeänä osa-alueena pidettiin seksuaalisuutta ja puolisoiden intiimin 

seksuaalisuhteen elävänä pitämistä elämän eri vaiheissa.   

 Muutokset terveydentilassa, fyysisen iän tuomat rajoitukset ja muut 

yksilölliset tekijät vaikuttivat suhteeseen. Miehen ja vaimon tasavertainen 

aviosuhde saattoi saada rinnalleen auttaja – autettava suhteen tilanteissa, joissa 

puolison toimintakyky aleni. Uusissa rooleissa aviosuhteen säilyttäminen tuli 

uudelleen ajankohtaiseksi.     

Keskinäiseen suhteeseen vaikutti myös ulkoapäin tulevat muutokset, kuten 

edellisen sukupolven tarpeista huolehtiminen, omien lasten elämäntilanteet tai 

muut sosiaaliset suhteet, jotka saattoivat rasittaa aviosuhdetta. Haastateltavat 

näkivät elinikäisen liiton sisältävän erityisen siunauksen. He halusivat itse elää 

sitä todeksi ja omalla esimerkillä viedä viestiä eteenpäin.   

 

Vieno: Pitkässä liitossa kannattaa olla ja miten se vaan voi myös parantua ja olla se 

tärkein juttu tässä elämässä. Että myös sitä haluaa antamassa eteenpäin sitä hyvää mitä on 

ite voinu kokee.(H12, 10)  

 

 

Tärkeä seikka oli uuden avioparityöntekijöiden sukupolven kasvattaminen. 

Samaan tapaan kuin muissakin säikeissä, työn eteenpäin vieminen toi 

merkityksellisyyttä. Omalla työllä oli jatkumo ja haluttiin tukea seuraavaa 

sukupolvea heidän kasvamisessa puolisoina. Kyse oli kristillisen avioliiton ja 

elämäntavan eteenpäin siirtämisestä.  

4.5. Vertaistuen kasvusäie   

4.5.1. Halu auttaa toisia  

Keskeisin näkökulma kanssakulkijan kasvusäikeessä oli halu auttaa toisia 

aviopareja. Motivaatio nousi auttamisen halusta. Vertaistuki ja yhteisöllisyys 

olivat kantavia teemoja läpi säikeen. Aviopuolisot kokivat avioparityön tärkeänä 

vapaaehtoistyönä ja omien kokemusten kautta saatua ymmärrystä haluttiin olla 

jakamassa eteenpäin. 

Avioeron kokeneilla oli halu tehdä ennaltaehkäisevää työtä oman 

erokokemuksen jälkeen. Moni kuvasi aiempaa avioeroa ja pohti eroon johtaneita 
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syitä analyyttisesti.  Moni näki omassa toiminnassa jälkikäteen parantamisen 

varaa. Ajateltiin, että joissakin tapauksissa avioliitto olisi ollut pelastettavissa 

käsittelemällä eron takana olevia syitä. Omasta avioerosta huolimatta avioliittoa 

pidettiin suuressa arvossa ja haluttiin kannustaa kriisissä olevia pareja 

käsittelemään asioita.  

 

Vihtori: Jos vaan jotkut ensparit sais niitä eväitä.(H16, 1) 

 

Kyllikki:Jos saman työmäärän tekis sen oman parisuhteensa kanssa mitä joutuu siinä 

uudessa suhteessa joutuu tekemään. Nin mä uskon että monen kohdalla se vois lähtee 

kukoistamaan. (H4, 5) 

 

Avioeron kokeneilla oli omakohtainen kokemus eroprosessin läpikäymisestä ja 

monista vaikeista tunteista, joita elämän muutos toi tullessaan. Rakastumisen 

tunteita pohdittiin ja peilattiin uutta suhdetta avioeron herättämiin tunteisiin. 

Ymmärrettiin uusperhe-elämän tuomia paineita, jotka kohdistuivat suhteeseen. 

Haastateltavat halusivat antaa vertaistukea kriisissä eläville pareille, jotka pohtivat 

avioeroa. He halusivat tuoda realistisesti esiin oman kokemuksensa eron 

kipeydestä sekä kertoa uuteen suhteen kohdistuvista paineista, joita ei välttämättä 

osattu ajatella kriisin keskellä. 

Ensimmäisessä avioliitossa olevilla oli samankaltaisia motiiveja lähteä 

työhön. Haluttiin antaa vertaistukea ja auttaa parisuhteessa eläviä selvittämään 

omia ongelmia. Haluttiin vahvistaa puolisoiden sitoutumista toinen toisiinsa. 

Liikkeellepanevana voimana oli ensisijaisesti halu auttaa muita ja palvella toisten 

avioliittoja.  

 

Loviisa: Oli ite siinä kypsyny, että hienoa lähteä kantamaan vastuuta, lähteä palvelemaan 

muita avioliittoja. (H6,1) 

 

Yhteisölliset syyt olivat yksi osatekijä tulla mukaan. Osalle KRS oli aiemmin 

tutuksi tullut järjestö ja sen avioparitoiminta oli luonteva jatkumo olla mukana 

toiminnassa. Haastateltavien joukossa oli myös monia, joille KRS ei ollut 

tarkoituksella valittu foorumi tehdä auttamistyötä. Heidän kohdallaan kutsujan 

rooli oli erityisessä asemassa tulla mukaan, luottamuksellinen suhde kutsujaan 

rohkaisi lähtemään mukaan. Kokemukseen liittyi usein voimakas tasavertaisuuden 

kokemus.   

 

Loviisa: Oltiin ekan kerran Kräsän koulutuspäivässä, niin miten sydämellisesti siellä 

otettiin vastaan. Että siellä ei ollu, että täällä on nyt nää kauan tässä työssä mukana olleet 
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ja tässä on nää uudet, vaan kaikki oltiin samalla viivalla. Jotenkin lämmin henki siellä, se 

itseäni puhutteli.(H6, 3) 

 

4.5.2. Yhteisöllisyyden kasvunpaikat  

Yhteisöllisyyden kokemus ja tarve kuulua joukkoon, oli yhteinen piirre 

haastateltaville.   Työn alkuvaiheessa osa haastateltavista koki ulkopuolisuuden 

tunnetta. Vaikeus liittyä ryhmään laittoivat pohtimaan, kuinka motivoitunut 

liittymiseen on. Suurin osa muista vastuupareista oli vieraita ja hitaammin 

sosiaalisissa tilanteissa itseään esiin tuovat, kokivat olonsa epämukavaksi. 

Persoonalliset erot vaikuttivat siihen, kuinka voimakkaasti toi itseään esiin 

ryhmätilanteissa ja miten nopeasti he sisäistivät uuden ryhmän normit. 

 

Taisto: Että kuulunko mie tähän joukkoon, kun oli vieras eikä tuntenu ketään, eikä 

oikeen päässy sisälle siihen juttuun.[… ]mut  pikkuhiljaa, vime kerralla pääs ihan 

hyvin mukaan siihen porukkaan 

 

Suurin osa muista vastuupareista oli vieraita ja oma elämäntilanne koettiin 

erilaiseksi, kuin missä muut näyttivät olevan.  Tilanteessa toivottiin 

koordinaattoriparilta toimenpiteitä, jotta olisi helpompi tulla osaksi ryhmää. 

Yhteisöllisyyden kokeminen saattoi olla vähäistä, erityisesti alkuvaiheessa. Sen 

sitouttavaa merkitystä pidettiin suurena, kun pohdittiin omaa sitoutumista 

ryhmään.   

 

Valma: Se ois yks voimavara, jos tässä nyt ois kiikun kaakun, että jatkaako, niin jos 

porukassa ois saanu paljon ystäviä, niin sillon se luopuminen on paljon, tavallaan isomman 

kynnyksen takana, kun että jos kokee olonsa vielä ulkopuoliseksi. 

 

 

Moni haastateltava kuului myös muihin yhteisöihin ja oli aktiivinen toimija niissä. 

Monella haastateltavalla oli laaja ystäväpiiri Samassa Veneessä -työn 

ulkopuolella. Heille uusien ihmissuhteiden solmiminen ei ollut merkittävä motiivi 

liittyä mukaan. Ystävystyminen tapahtui vähitellen, työssä mukana olemalla ja 

jakamalla merkityksellisiä hetkiä. Positiivisten kokemusten myötä yhteisöllisyys 

vahvistui, koettiin vahvaa yhteenkuuluvuutta esimerkiksi leiritiimin kesken. 

Leirin järjestämisessä kaikilla vastuupareilla oli oma tehtävä yhteisessä 

kokonaisuudessa. Koettiin motivoivaksi, että leirin struktuuri oli yhdessä luotu. Se 

vahvisti sitoutumista ja haluttiin nähdä päämäärän toteutumiseksi.  

Avioparityöntekijöiden erilaisuus näyttäytyi eräänä tekijänä, joka edellytti 

rehellistä suhtautumista asiaan. Avioparityöntekijöiden joukkoon mahtui hyvin 

erilaisia persoonia, eikä kaikkien välille luonnollisestikaan muodostunut läheisiä 
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suhteita. Erilaisuuden hyväksyminen nousi merkittäväksi tekijäksi, varsinkin 

pitkään mukana olleiden joukossa. Haluttiin ymmärtää erilaisia tapoja toimia ja 

toteuttaa leirejä.  

 

Arvo: On tilaa itsellä, niin sillon mä voin antaa tilaa myös muille. Se ei tarkota sitä että 

pitää olla samaa mieltä kun minä. (H1, 15) 

 

Erilaisuuden suvaitseminen edesauttoi yhteisössä toimista. Kokemuksen pohjalta 

ymmärrettiin, että osallistujissa oli erilaisia persoonia ja mahdollisimman 

monipuolisen vertaistuen saavuttamiseksi tarvittiin erilaisia vetäjäpareja. Eräs 

oivallus oli suostua näkemään, ettei kaikki pareja voinut auttaa vertaistukeen 

perustuvan avioparityön kontekstissa, vaan heille sopivampi apu löytyisi 

esimerkiksi ammatillisesti toimivasta perheasianneuvottelukeskuksesta.  Oli 

tärkeä ymmärtää omat rajat auttajana sekä vapaaehtoisen avioparityön tehtävä 

isommassa auttajien verkostossa.   

 

4.5.3. Yhteinen kasvu  

Vertaistukea koettiin kahteen suuntaan. Haastateltavat kokivat saavansa vahvaa 

vertaistukea muilta avioparityön tekijöiltä. He myös kokivat antavansa 

vertaistukea sekä osallistujille, että muille työn tekijöille. Sosiokonstruktivistinen 

oppimiskäsitys näyttäytyy avioparityöntekijöiden kokemuksissa. Leirit koettiin 

yhteisinä oppimistilanteina, joissa jokainen toi omat tietonsa ja taitonsa yhteisen 

hyvän rakentamiseen. Yhteisen todellisuuden rakentaminen ja tilannesidonnaisuus 

koettiin hyvänä työskentelytapana avioparileirillä. Koulutuksen tai muiden erojen 

tasoittuminen ja tasavertaisuuden toteutuminen vahvisti sitoutumista. 

Haastateltavat kuvasivat yhteisön tapaamisia innostaviksi. Ryhmässä koettu tasa-

arvo, vastavuoroisuus ja luottamuksellisuus innostivat haastateltavia jatkamaan 

eteenpäin.  

 

Sulo: Joku voi sanoa jotain johonkin asiaan ja se on tasavertainen minun kanssa […]ne 

omat kokemukset, eikä tuoda asioita ylhäältäpäin. Me ollaan yhdessä siinä kaikki, eikä se 

ole ylhäältäpäin johdettua. Kaikilla on samat lähtökohdat ja suunnilleen samantyyppisiä 

juttuja käydään läpi. Jaetaan niitä ja koitetaan oppia toisilta. Se on se hieno asia (H9, 7) 

. 

  

Poikkeuksetta kaikki haastateltavat toivat esille, kuinka palkitsevaa oli, kun 

omalla toiminnalla oli voinut auttaa toisia. Toisen auttaminen, toisten avioliitosta 
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huolehtiminen ja altruistinen ajattelu oli ollut ensisijainen motiivi lähteä 

avioparityöhön vertaisuuden säikeessä. Oman työpanoksen merkityksen 

näkeminen voimaannutti ja sitoutti haastateltavia jatkamaan työn parissa. 

Onnistuminen auttamisessa ja merkityksellisyyden kokemus vahvisti myös omaa 

parisuhdetta. Vertaisuuden säikeellä on voimakkaasti vaikutusta muihin säikeisiin. 

   

Loviisa: […] ryhmäläistä meni siinä edellä, kun niillä oli alkuvaiheessa tosi hankalat 

suhteet, etteivät voineet oikeen ees istua vierekkäin. Ja kun lähdettiin sieltä pois ja kateltiin, 

niin kaikki kulki käsi kädessä pois viimesetä ryhmätilanteesta. Että nää on koskettavia 

tilanteita. Jotain merkitystä tällä on, että ollaan täällä oltu.(H6, 6) 

 

Haastateltavat kokivat palkitsevana, että oli voinut vaikuttaa toisten ihmisen 

elämään. Erityisen tärkeäksi oma panos koettiin, kun voitiin omalla toiminnalla 

olla tukemassa toisten parien muutosprosessia. Oman panoksen vaikuttavuus 

lisäsi motivaatiota. Taustalla vaikuttivat jaetut arvot, ideologia ja ihanne avioliiton 

pysyvyydestä.  Tässä on vahva yhteys myös hengellisyyden kasvusäikeeseen. 

Samassa Veneessä -yhteisön merkitys korostui jaettujen kokemusten myötä. 

Yhteiset kokemukset karttuivat koulutusleireillä, vastuuparina toimiessa sekä 

muissa KRS:n tilaisuuksissa. Koulutusleireiltä saatiin monipuolista 

rakennusainetta sekä avioparityön tekemiseen että yksilölliseen kasvuun. Ne 

toimivat työnohjauksellisina tapaamisina, jossa omia työtapoja sai tarkastella 

toisen kanssa. Haastateltavat kokivat,  että toiset vastuuparit ymmärsivät oman 

kokemuksen myötä mitä leirien vetäminen on. Myös omaa suhdetta 

avioparityöhön voitiin tarkastella yhteisössä ja näin saatiin vahva vertaistuen 

kokemus. 

 

Oiva: Pystyy purkamaan ja täällä on niin hyvä huumori. Leirejäkin ajatellen tulee hyviä 

vinkkejä. (H5, 3) 

 

 

Yhteiset kokemukset leirien vetämisestä yhdistivät vastuupareja erityisellä tavalla. 

Dialoginen suhde vetäjäparien kesken oli edellytys leirien suunnittelussa. 

Keskinäinen kunnioitus, luottamus, avoimuus loivat turvalliset puitteet toteuttaa 

leiriä, joka perustui jaetuille arvoille. Samassa Veneessä -työn tapa organisoitua ja 

yhteistyö koordinaattoriparien kanssa koettiin yleisesti sopivaksi itselle. 

Vastuuparit halusivat sitoutua KRS:n arvoihin.   

 

Lempi: Se leirin vetäjäjoukon yhteys on se kantava voima sen leirin aikana. Koskaanhan ei 

voi tietää, mitä siellä leirillä tai viikonlopussa tapahtuu, mitä asioita kohdataan. 
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Etukäteisvalmisteluvetäjäjoukolla on tärkeetä, niin että voitais tulla tutuiks ja tulla sinuiks 

sen yhteisen ajatuksen kanssa, että millanen se leiri tulee oleen. (H7, 8) 

 

Haastateltavat kuvasivat yhteisiä tapaamisia voimaanuttavina. Kokemus joukkoon 

kuulumisesta ja hyväksytyksi tulemisesta vahvistivat sitoutumista ryhmään. 

Keskinäinen luottamus näkyi huumorissa, jota ulkopuolisen oli vaikea ymmärtää.  

Moni toi esille sen, että vapaaehtoistyön ”pitää olla kivaa”. Leirien valmistelu ja 

toteutus koettiin ajoittain raskaina, sen vastapainoksi haastateltavat kaipasivat 

yhteyden tuomaa tyydytystä ja iloa. Oman parisuhteen asioiden työstäminen 

koettiin helpompana saadun vertaistuen jälkeen. Vastuuparit kuvasivat saavansa 

asioihin sopivasti etäisyyttä ja ne asettuivat uudenlaisiin mittasuhteisiin, kun niistä 

oli voinut keskustella muiden parien kanssa.  Moni haastateltava kuvasi, että 

alkuaikoina huomio oli leireillä keskittynyt omaan alustukseen ja esiintymiseen. 

Kokemuksen karttuessa painopiste siirtyi yhä enemmän vuorovaikutukseen 

leiriläisten ja muiden vetäjäparien kanssa.  

 

Oiva: Ei oo sitä luennointia, vaan että se on vastavuoroista. Porukka tekee siinä sen 

leirin.(H5, 5) 

 

Vieno: Vierellä oloa ja sitä elämistä niitten parien kanssa, sitä semmosta yhteyttä siinä.  

Että mikä niille ihmisille on tärkeetä, että uskaltaa heittäytyä enemmän senkin varaan, että 

mitä sieltä tulee. Ja enemmän  me on siitä keskenäänkin opittu[ ….]. Vuorovaikutteista se 

on enemmän, sitä keskustelutyyppistä, kun sitä opettamista. (H12,5. 

 

Yhteisölliset tapaamiset palvelivat syntyneiden ystävyyssuhteiden ylläpitämistä. 

Elinikäisten ystävyyssuhteiden syntyminen vetäjäparien välille oli kanssakulkijan 

säikeen eräs merkittävä tulos. Koettiin, että avioparityön kautta oli saatu ystäviä, 

joihin ei muutoin olisi tutustuttu. Elinikäisten ystävyyssuhteiden arvo näyttäytyi 

vuosien kuluessa. Eri-ikäisten ystävien kautta saatiin kosketus toiseen 

elämänvaiheeseen, kuin missä itse elettiin. Tämä monipuolisti käsitystä 

ihmiselämästä ja lisäsi empatiakykyä.  

  

Tyyne:  Ollaan läheisiä tän[…] porukan kanssa.[…] Kun mä mietitn niitä, niin aina 

kun sinne menee, niin tuntee että tulee kotiin. Porukka on sellasta, että haluu 

tsempata toisiaan ja ollaan samalla asialla. Se yhdistää meitä kaikkia, halutaan. 

tehdä avioparityötä, vaikka ollaan eri ikäisiä ja eri vaiheissa. (H8,5) 

 

Kaikki haastateltavat kuvasivat, että leireiltä saatu positiivinen palaute oli erittäin 

merkittävä syy olla jatkossa mukana. Kokemus siitä, että omalla panoksella oli 
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ollut merkittävä rooli toisten avioliiton hoitamisessa, sitoutti pareja ottamaan 

vastuuta tulevaisuudessa. 

 

Tauno: Yleensä on saanu heti siinä leirin yhteydessä, mutta se voi tulla myös vuosien 

mittaan, kun kohtaa näitä ihmisiä. Ja saattaa ihan eripuolella Suomea, kauppakeskuksessa 

tai jossain joku tulee vetämään hihasta.(H11, 2)  

 

Avioparityön laajentuminen oli monen haastateltavan tavoite. He kuvasivat omaa 

kehitystä ryhmänvetäjästä leirinvastuupariksi. Kasvaminen avioparityön 

asiantuntijaksi oli tapahtunut vähitellen ja nyt koettiin omaavan resursseja ja 

haluttiin jakaa osaamista eteenpäin erikoistumalla tiettyihin aihepiireihin. 

Yhteistyö koordinaattoriparien ja ydintiimin
152

 kanssa koettiin tärkeäksi kanavaksi 

suunnitella avioparityön työn tehtäviä laajemmin KRS:n ja seurakuntatyön 

kentässä.    

Haastateltavat näkivät ennaltaehkäisevän työn merkittäväksi. 

Vaikuttamiskanavia nähtiin erilaisia.  Yhteistyötä seurakuntien tai kuntien kanssa 

haluttiin kehittää. Eri toimijat vapaaehtoistyön kentällä tai järjestöjen kanssa 

nähtiin tärkeäksi. Haastateltavat halusivat olla omalla panoksella viemässä työtä 

eteenpäin. Ennaltaehkäisevä työ yhdisti kaikki säikeitä, vaikka painotuksissa oli 

eroja. Vertaistuen säikeessä merkittävää oli yhteistyö seurakuntien ja muiden 

järjestöjen kanssa. Haluttiin kehittää Samassa Veneessä -työn toimintatapoja ja 

integroida parisuhdetyö omaan seurakuntaan.  

Moni koki seurakuntien kanssa tehtävän yhteistyön hitaaksi ja 

byrokraattiseksi. Vastuuparit kuvasivat järjestön kautta vaikuttamista 

nopeatempoisemmaksi ja he halusivat kehittää yhteistyötä seurakuntien kanssa 

joustavammaksi. Vastuuparit pitivät erittäin tärkeänä, että Suomessa on erilaisia 

tahoja, jotka tekevät parisuhdetyötä. Omalta osalta he halusivat olla samassa 

rintamassa kannustamassa ihmisiä sitoutumaan läheisiin ihmissuhteisiin.  

 

Urho: Voi olla erilaisia painotuksia ja näkemyksiäkin asioista, mutta tehdään 

ydinasialtaan samaa työtä. (H13, 11) 

 

Jaetuilla arvoilla oli erittäin suuri merkitys vertaistuen kasvusäikeessä. Moni 

haastateltava kuvasi, että heille oli tärkeää jakaa samat arvot Samassa Veneessä 

työn arvojen kanssa. Näitä olivat kristillisen ihmiskäsitys, tasavertaisuus ja 
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kumppanuus. Tunnollinen työskentely avioparitapahtumien onnistumiseksi sekä 

yhdisti vastuupareja että lisäsi yhteisön koheesiota.  

 

 

4.6. Hengellisyyden kasvusäie  

4.6.1. Kutsuttuna työhön   

Kaikille haastateltaville oman hengellisen elämän hoitaminen liittyi olennaisena 

osana avioparityöhön. Haastateltavat olivat aktiivisia omassa kotiseurakunnassa ja 

halukkaita käsittelemään hengellisiä kysymyksiä. Noin puolet haastateltavista 

kuvasi kasvaneensa uskoon jo lapsuuden kasvuympäristössä. He kuvasivat 

kotitaustaa ja suhdetta hengellisyyteen harmoniseksi. Lapsuuden myönteisillä 

kokemuksilla oli selvä yhteys myöhempään hengelliseen elämään. Lapsuuden 

usko oli iän karttuessa kasvanut haastateltavien mukana. Uskoon kasvaneet 

kuvasivat nuoruudessa ystävien olleen merkittävässä roolissa uskonelämän 

vahvistumisessa. Muutama haastateltava kuvasi tehneensä aikuisiällä voimakkaan 

irtioton hengellisestä yhteisöstä, mutta palanneensa sittemmin takasin tiiviimpään 

seurakuntayhteyteen. Paluu osui ajallisesti lähelle avioparityöhön mukaan 

tulemista.   

Noin puolet haastateltavista kuvasi kokeneensa hengellisen kääntymisen 

nuoruudessa. Heille lapsuuden kodin kokemukset hengellisyydestä olivat melko 

etäistä. Kääntymisen taustalla oli erilaisia syitä, kuten eksistentiaalisten 

kysymyksen aktivoituminen, ongelmat vuorovaikutussuhteissa tai 

uskontokasvatuksen vaikutukset. Haastateltavat kuvasivat tämän hetkistä 

hengellisyyttä hyvin monipuolisesti ja kirjavasti. Osa haastateltavista piti itseään 

kyselijänä ja koki hengellisenelämän yksityisenä. Osa koki evankeliumin 

eteenpäinviemisen tärkeäksi ja halusi tuoda esille oman vakaumuksen. Eroista 

huolimatta vastuuparit näkivät avioparityön luontevaksi kanavaksi toteuttaa omaa 

hengellisyyttä. He olivat omaksuneet kristillisen maailmankatsomuksen ja 

halusivat tunnustautua uskovaksi.  

Yhteistä kaikille haastateltaville oli, että he kokivat olevansa kutsuttuja 

työhön. Kutsumus koettiin sekä sisäisenä että ulkoisena kutsuna. Edellisissä 

säikeissä on kuvattu, kuinka ulkoinen kutsu näkyi eri säikeissä.  Nykysuomen 

sivistyssanakirjan mukaan, kutsumus on sisäinen kehotus, viehtymys, halu tai 
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taipumus jollekin toiminta-alalle.
153

  Luterilaisessa perinteessä jokaisen ihminen 

on kutsuttu henkilökohtaisesti palvelemaan Jumalaa omalla arkisella paikallaan ja 

kutsumukset ovat erilaisia.
154

 Haastateltavat kokivat työhön sisäistä kutsua, jossa 

koettiin olevan hengellinen ulottuvuus. He halusivat löytää oman kutsumuksen ja 

tavan palvella Jumalaa omalla persoonallaan.  

 

Orvokki: Semmonen kipinä, että tää vois olla se meidän oma palvelutehtävä […] että tää 

on meidän tapa palvella myös Jumalaa. (H14, 13, 15) 

 

Moni haastateltava kuvasi, ettei kokenut itseään evankelistaksi tai saarnamieheksi, 

mutta halusi olla viemässä hengellistä sanomaa eteenpäin avioparityön tekemisen 

keinoin. Avioparileirien fokus on parisuhteenhoitamisessa ja hengellisyys on työn 

taustalla. Yleisesti avioparityö koettiin sopivaksi keinoksi toteuttaa lähetyskäskyä.  

 

Tauno: Mutta mikä se alkusysäys […]sitä oli pitkään ihmetelly, että mikä se oma paikka 

vois olla Jumalan elopellolla. Oon hirveen arka kohtaamaan ihmisiä, että lähtis ihan 

suoraan evankelioimaan tai muuta tuolla kadulla, mutta leirillä, niin siellä on parisuhde se 

teema, mitä siellä käsitellään, mutta siinä sivussa on se hengellinen puoli ja hyvin vahvasti 

siellä taustalla. (H 11, 3) 

 

Vastuuparit näkivät kristillisen avioparityön tekemisen arvokkaaksi. He halusivat 

sitoutua työhön, joka toimi kristillisessä viitekehyksessä, ja jonka koettiin sopivan 

omiin arvoihin. Kaikki liittivät hengellisyyden merkityksen tärkeäksi osaksi 

avioliittoa. Moni kuvasi omaa uskonelämää ja kilvoittelua keskeneräiseksi. He 

näkivät avioliitossa toteutuvat lain ja evankeliumin: Tiedettiin miten pitäisi 

käyttäytyä, mutta ei kuitenkaan aina pystytty elämään omien ihanteiden 

mukaisesti. Ihmissuhteessa koettu keskeneräisyys oli kirkastanut armon 

ymmärtämistä. Sovituksen teologia tuli esille monen haastateltavan kertomana ja 

se näytti olevan kantava voima työn eteenpäin menemisessä.  

 

Kyllikki: Se armo. Jumala on antanu meille anteeksi, niin se on helpottanu meitä antaa 

anteeksi toisillemme. Ja se että Jumala on rakkaus, niin se on että me haluttiin olla 

kristillisessä avioparityössä mukana. (H4, 3) 

 

4.6.2. Epäilyä ja koettelemuksia  

Hengellisyyden yhdistäminen avioparityön tekemiseen koettiin toisinaan 

ristiriitaiseksi. Vaikka haastateltavat kuvasivat hengellisyyden olevan selkeästi 
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avioparityön taustalla, hartaushetkien ja muun hengellisen aineksen yhdistäminen 

leirin päiväohjelmaan herätti kysymyksiä haastateltavissa: Kuinka pitää 

hengellisyyttä esillä avioparitapahtumissa?  Avioparileireillä ja 

parisuhdetapahtumissa pääpaino oli parisuhteen tematiikassa ja puolisoiden 

välisessä vuorovaikutuksessa.  Aamu- ja iltahartaudet, kirkkoillat tai muut 

uskonnollisia elementtejä sisältävät ainekset, olivat selkeästi etukäteen ilmoitettu. 

Leirillä toteutettiin ikään kuin kahden regimentin oppia: parisuhteen asiat 

kuuluivat maalliseen järjestykseen ja hartauselämä tai Raamatun luku 

hengelliseen regimentiin. Haastateltavat toivat esille, että hengellisyys on leirin 

vahva pohja, mutta pääpaino pidetään maallisen järjestyksen asioissa. KRS:n työ 

on julistavaa työtä ja evankeliumin eteenpäin vieminen on järjestön tavoite.
155

 

Näiden kahden ulottuvuuden yhdistäminen koettiin toisinaan ristiriitaiseksi. Moni 

haastateltava kuvasi tasapainoilevansa hengellisyyden esille tuomisen kanssa. 

Pohdittiin, mikä on oikea suhde tai tapa pitää hengellisiä asioita esillä, kun 

osallistujat ovat tulleet hoitamaan omaa parisuhdettaan. Muutamat haastateltavat 

kuvasivat kokemuksia leireiltä, joissa suhde hengellisyyteen oli herättänyt 

osallistujissa ärtymystä.  Osallistujilta saatu palaute herätti arvioimaan omaan 

toimintaa kriittisesti ja itselle sopivan tavan löytäminen oli eräs säikeen 

kehitystehtävä. Jopa puolisoiden välillä hengellisyyden esiintuomisen tarve oli 

erilainen. He kokivat merkittäväksi, että omat teologiset painotukset saivat tulla 

näkyväksi. Armollisuus ja suvaitsevaisuus korostuivat haastateltavien 

kokemuksissa. Muutama haastateltava toi esille, että Raamatun opetusta ja 

auktoriteettia tulisi korostaa enemmän.   

Epäilykset suhteessa omiin kykyihin, omaan suhteeseen ja oman työn 

merkittävyyteen näytti olevan yksi kehitystehtävä. Haastateltavat kuvasivat 

epäilystä hengellisenä prosessina: kuinka ennen vastuutehtävää mielen valtaa 

epäilys ja epäusko. Kyseenalaistettiin koko avioparityön merkitys ja epäilyksen 

ajateltiin olevan osa hengellistä kilvoittelua. Aiemmissa säikeissä kuvattu 

uupumus ja työssä koettu väsymys heijastuivat hengellisyyden säikeeseen. Työn 

kuormittavuus ja yllättävät vastoinkäymiset ajoivat turvautumaan Jumalaan ja 

etsimään yli-inhimillistä apua vaikeissa tilanteissa. Haastateltaville näyttää 

muodostunen vahva luottamus Jumalaan. Jumala näyttäytyy useimmiten 

turvallisena auttajana eikä ankarana vaatijana tai rankaisijana. Taunon kommentti 

tiivistää monen haastateltavan kokemukset.  
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Tauno: Koen, että se hengellisyys sitä kautta tulee lähelle koska tiukassa paikassa tarvii 

sitä Jumalan apua, kun ei selviä. (H11, 11) 

 

 Erityisen tärkeäksi hengelliseksi elementiksi muodostui henkilökohtainen rukous, 

puolisoiden välinen rukous sekä yhteinen esirukous tapahtumien puolesta. 

Samoihin arvoihin sitoutuneiden näkymätön tuki vahvisti yhteisöllisyyden 

kokemusta ja kantoi vastuutehtävässä.   

 

Lempi: Rukouspariasia on tärkee, se kantaa valtavasti, kun tietää että on kaks pariskuntaa, 

jotka rukoilee koko ajan sen leirin puolesta, sen leirin aikana, muistaa koko ajan. Ja heihin 

voi olla yhteydessä sen leirin aikana ja pyytää ihan johonkin tiettyyn asiaan rukousta. (H7, 

15) 

 

 Hengellisyyden jakaminen aviopuolison kanssa koettiin erittäin merkittäväksi ja 

uskova puoliso koettiin tärkeäksi. Vastoinkäymisissä puolisot kertoivat 

rukoilevansa yhdessä apua Jumalalta. Onnistumisissa jaettu ilo oli kaksinkertainen 

ja kiitollisuus Jumalan edessä vahvisti puolisoiden uskoa. Muutama haastateltava 

kuvasi oman uskon olevan vahvasti yhteydessä avioliittoon. Uskoa elettiin todeksi 

perheessä ja suhteessa puolisoon. Puolisoiden välinen rukous muodosti vahvan 

tukea antavan yhteyden.   Esirukous leirin ja tapahtumien puolesta koettiin erittäin 

tärkeäksi osaksi. Lähes kaikki haastateltavat kuvasivat esirukouksen merkityksen 

olevan mittaamattoman arvokas. Yhteisöllisyys ja yhteisön hengellinen yhteys 

vahvisti sitoutumista avioparityön tekijöiden joukkoon.  

 Muutamat haastateltavat kuvasivat osallistumista ja oman ajan antamista 

vapaaehtoistyöhön uhraamisena. Lahjoittaminen eli uhrilahjan antaminen nähtiin 

erittäin laajasti. Se oli, sekä taloudellista ja aineellista, että hengellistä ja 

aineetonta. Omat lahjat ja voimavarat haluttiin antaa Jumalan valtakunnan työhön.  

 

Urho: Minä voin uhrata aikaa ja varoja, että se on minun osuuttani tähän KRS:n työhön ja 

Jumalan valtakunnan työhön. (H13, 6) 

 

 

Hengellinen ulottuvuus syvensi kokemusta ajan antamisesta ja työn 

merkityksellisyydestä. Se oli voimaannuttava tekijä erityisesti silloin, kun 

voimavarat koettiin vähäisiksi. Tasapainon löytyminen näytti olevan suhteessa 

kokemukseen Jumalasta. Useimmat kuvasivat Jumalan antavan voimia ja 

työnäkyä. Jumala koettiin armahtavana ja sallivana. Omia voimavaroja ei 

tarvinnut uhrata yli voimien. Tosin muutamat haastateltavat liittivät 

vastuutehtävän hengelliseen kilvoitteluun. Jumala on antanut kutsumuksen, johon 
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ihmisen tulisi suostua. He pohtivat perusteellisesti syitä kieltäytymiseen, eivätkä 

halunneet kieltäytyä vastuusta kevein perustein.      

4.6.3. Vahvistunut usko ja luottamus 

Hengelliset elementit kuten Raamatunluku, hartaudet, ehtoollinen tai hengelliset 

laulut koettiin tärkeiksi oman hengellisyyden rakentumien aineksiksi.  Moni 

kuvasi, että koulutusten odotetuimpia hengellisiä hetkiä olivat niin sanotut 

kappelihetket. Kappelihetkessä oli mahdollisuus hiljentyä Jumalan edessä, 

hengellisten elementtien kanssa. Sanaa ja sakramenttia kaivattiin oman uskon 

elämänhoitamiseen. Haastateltavat näyttivät omaksuneen luterilaiseen traditioon 

pääkohdat.     

Leirin tai tapahtuminen onnistuminen koettiin sekä henkilökohtaisesti 

onnistumisena että hengellisesti Jumalan huolenpitona. Haastateltavat kuvasivat, 

että rukouksessa pyydetty johdatus ja siunaus näkyivät osallistujilta saadussa 

positiivisessa palautteessa. Leirien ja tapahtumien puolesta rukoiltiin läpi 

tapahtuman toteutusprosessin, suunnittelusta toteutukseen. Haastateltavat 

kuvasivat kokemuksia Jumalan johdatuksesta ja varjelusta eri vaiheissa.  Moni 

haastateltava kuvasi olevansa Jumalan käytössä. Kokemus Jumalan suuren 

suunnitelman ja tarkoituksen osana olemista nähtiin erittäin merkittäväksi. 

Jumalan käytössä oleminen edellytti luottamusta Jumalaan ja Hänen hyvään 

tahtoonsa.    

 

Lempi: Jumala siunaa sen ja koituu niiden pariskuntien siunaukseksi ja sitä kautta myös 

niille lapsille.(H7, 14) 
 

Monet haastateltavista kuvasivat oman hengellisyyden muuttuneen 

armollisempaan suuntaan. Aiemmin he tunnistivat olleensa mustavalkoisia 

mielipiteiltään, mutta oman henkilökohtaisen kasvun kautta ymmärrys erilaisuutta 

kohtaan oli kasvanut. Identiteetin monipuolistuminen näyttää olevan yhteydessä 

armollisuuden kasvamiseen. Tällä on selkeä yhteys yksilön kasvusäikeeseen.  

 

Orvokki: Vaikea heittää ketään kivellä, yhtään kertaa minkään asian suhteen.(H14, 6)  

 

Lähes kaikki haastateltavat toivat esille halun ymmärtää erilaisuutta ja tahtoa 

hyväksyä ihmisten keskeneräisyys. Taustalla oli usein omankohtainen kokemus 

ulkopuolelle jäämisestä tai väärin ymmärretyksi tulemisesta. Suorituspaineet 
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uskonnollisissa yhteisöissä, konservatiivinen Raamatun tulkita, ”lakihenkisyys” 

tai muut vaikeaksi koetut teologiset tulkinnat herättivät haastateltavia pohtimaan 

omaa suhdetta kyseisiin yhteisöihin. Hengellisten kriisien kautta moni kuvasi 

löytäneensä seesteisemmän vaiheen uskonelämässä. Avioparityön kautta oli 

löytynyt uusia näkökulmia asioihin. Oman uskonelämän koettiin 

monipuolistuneen. KRS:n arvot ja ideologia koettiin riittävän väljäksi. Moni 

haastateltava piti hyvänä sitä, että KRS ei ole ottanut tiukkoja teologisia linjauksia 

vaan on pyrkinyt dialogiin muiden herätysliikkeiden ja kirkon kanssa.   

Avioparityössä mukana oleminen näytti vahvistaneen haastateltavien omaa 

henkilökohtaista uskonelämää. Tärkeäksi koettiin puolisoiden välisen yhteyden 

syveneminen. Avioliitto nähtiin Jumalan asettamana elämänmuotona ja 

elinikäisyyden ihannetta haluttiin vahvistaa.  

Lausahdus ”Kolmisäikeinen lanka ei katkea” tuli esiin monen haastattelun 

yhteydessä. Heille oli tärkeää, että Jumala siunaa avioliittoja erityisellä tavalla ja 

he halusivat sitoutua Raamatun opetuksiin. Koettelemuksista selviäminen vahvisti 

haastateltavia monella tavalla. Hengellisyyden kasvusäie on vahvasti yhteydessä 

kaikki säikeisiin. Tulosten yhteenvedossa käsitellään eri säikeiden yhteyksiä 

tarkemmin.  

Jatkossa työssä mukana pysymisen syyt hengellisyyden kasvusäikeessä 

liittyivät Jumalan johdatukseen. Moni haastateltava kuvasi, että Jumala on 

kutsunut tähän työhön ja johdattaa eteenpäin. Muutamien kohdalla johdatuksen 

kokeminen ei ollut niin selkeä mutta luottamus Jumalan apuun koettiin vahvana. 

Sovituksen teologia, armollisuus sekä itseä, että puolisoa kohtaan, koettiin 

tärkeäksi. Hengellisyyden, puolisoiden yhteisen uskonelämän hoitaminen nähtiin 

olennaiseksi osaksi oman aviosuhteen hoitamista. Hengellisten elementtien 

käyttö, yhdessä puolison kanssa koettiin merkittävänä. Yhteinen rukous, 

virret/hengelliset laulut, Raamatun luku tai osallistuminen ehtoolliselle vahvistivat 

puolisoiden välistä suhdetta toisiinsa sekä Jumalaan. Jumalan siunaus ja läsnäolo 

avioliitossa koettiin poikkeuksetta erittäin tärkeäksi. Ajateltiin, että Jumalan 

rakkaus voi kantaa ja tavoittaa puolison, silloinkin kun se tuntuu inhimillisesti 

mahdottomalta. 

 

Valma: Rukous on lepohetki ja siinä on se yhteys sekä puolisoon että ylöspäin. Sen lisäksi 

tietenkin, kun kaikki on hyvin, niin on tietysti ihanaa rukoilla yhdessä. Mutta kun on ollu 

joku aivan umpisolmu  ja vaikka on tuntunut, että ei pysty edes rukoilemaan, mutta jos 

toinen on saanu ehdotettua sitä rukousta ja toinen pitkin hampain suostunut, meillä on 

useempi kokemus, että se tilanne on lauennut siihen.(15, 9) 
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5. Diskussio ja johtopäätökset 

5.1.Tulosten yhteenveto 

Tutkimustehtävänä oli kartoittaa avioparityöntekijöiden syitä olla mukana 

kristillisessä avioparityössä. Haastateltavana oli kuusitoista avioparia, jotka olivat 

olleet työssä mukana vuodesta kolmeenkymmeneen vuoteen. 

Tutkimuskysymykset olivat: miksi he lähtivät mukaan avioparityöhön, millaisia 

vaiheita työn tekemisessä on ollut ja mikä innostaa heitä jatkamaan edelleen sekä 

miten hengellinen elämä liittyy avioparityön tekemiseen. 

Aineistosta käy ilmi, että haastateltavat kuvaavat avioparityössä mukana 

olemista kehityskulkuna ja kasvuprosessina. Avioparityössä kasvun ulottuvuudet 

liittyvät perheeseen ja vanhemmuuteen, yksilölliseen kasvuun, puolisoiden välisen 

kumppanuuden syvenemiseen, yhteisölliseen kasvuun sekä hengelliseen kasvuun. 

Nämä ovat tutkimuksen päätulokset.   

 

Taulukko 1. Yhteenveto kasvusäikeistä ja niiden sisällä tapahtuvasta 

kasvusta 
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Perheen kasvusäikeen tärkeimmät löydökset olivat perheyhteyden 

syveneminen, keskinäisen sitoutumisen vahvistamine ja yhdessä oppiminen. 

Sosiaalinen mallioppiminen näkyi lasten ja nuorten halussa ottaa vastuutehtäviä. 

Nuorten pystyvyys ja heidän toimijuuden vahvistaminen loivat positiivisen kehän, 

joka sitoutti perheenjäseniä toinen toisiinsa ja yhteiseen tavoitteeseen. Oman 

henkilökohtaisen vanhemmuuden vahvistuminen ja kasvatuksellisen ajattelun 

kehittyminen suhteessa seuraavaan sukupolveen olivat säikeen selkeitä löydöksiä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että lapsiin, vanhemmuuteen ja perheeseen 

liittyvien laatuodotusten toteutuminen oli ratkaiseva tekijä mukana pysymiselle ja 

avioparityössä jatkamiselle.  

Yksilön kasvusäikeen tärkein anti oli oman itsetuntemuksen syveneminen ja 

identiteetin monipuolistaminen. Identiteetin selkeytyminen johti siihen, että 

muutamat vaihtoivat ammattia. Inspiraatio ammatinvaihtoon oli selkeässä 

yhteydessä avioparityöhön. Avioparityön merkitys ammatillisen identiteetin 

rakentajana oli merkittävä. Ammatillisen osaamisen hyödyntäminen ja integrointi 

avioparityöhön lisäsi generatiivisuuden kokemusta. Persoonallinen kasvu, 

henkilökohtaisten intressien ja luovuuden käyttöönotto koettiin syyksi olla 

mukana jatkossa.  Itsetuntemuksen syveneminen ja oman persoonan 

kokonaisvaltainen hyväksyminen olivat seurausta säikeessä tapahtuneesta 

kasvusta.  

Puolisoiden kasvusäikeen tärkein kasvutehtävä oli kiintymyssuhteen 

vahvistuminen. Puolison tuntemien ja hyväksyminen ilman ehtoja syvensi 

suhdetta. Puolisoiden dialoginen suhde ja kyky sanoittaa omaa kokemusmaailmaa 

syvensivät myös seksuaalisuhdetta, jonka seurauksena se koettiin 

tyydyttävämpänä.  Puolisoiden eriytyminen ja kasvu omiksi yksilöikseen edellytti 

luottamusta ja vastavuoroisuutta aviosuhteessa. Eriytyminen antoi tilaa 

puolisoiden henkilökohtaiselle kasvulle, joka on kuvattu yksilön kasvusäikeessä.  

Emotionaalisia tarpeita tyydyttävän suhteen syntyminen ja ylläpitäminen olivat 

säikeessä tapahtunutta kasvua, joka mahdollisti syvän kumppanuuden puolisoiden 

välillä.  

Vertaisuuden kasvusäikeen tärkein tekijä oli vertaistuen antaminen ja 

saaminen. Yhteisössä jaetut arvot, vakaumus ja ideologia kristillisten avioliittojen 

puolesta kantoi työn eri vaiheissa. Leirin valmistelu ja toteuttaminen ystävien 

kanssa vahvisti vastuupareja yksilötasolla, parisuhteessa sekä yhteisöllisesti.  



 

68 

 

 Hengellisyyden kasvusäikeessä elämän dynaamisuus näyttäytyi 

voimakkaasti. Kristillinen ihmiskäsityksen perusteella yksilön arvo on 

korvaamaton ja Jumalan luomistyön koettiin koskettavan avioliitoja. Avioparit oli 

kutsuttu palvelemaan ja olemaan rinnalla kulkijoita. Sovituksen teologiaa 

sovellettiin avioliittoon. Omassa avioliitossa ymmärrettiin keskeneräisyys ja 

haluttiin elää armon varassa. Avioparityö oli tapa viedä evankeliumia eteenpäin ja 

noudattaa lähetyskäskyä.  

   

5.2. Diskussio 

Tulosten mukaan avioparityössä mukana olemisen syyt koostuvat useista 

erilaisista ja moniulotteisista tekijöistä.  Diskusissa tarkastelen säikeistä 

muodostunutta punosta kokonaisuutena. Eri säikeet lomittuvat toistensa lomaan ja 

diskusissa nostan esiin eri säikeitä yhdistäviä tekijöitä. Peilaan kasvusäemallista 

muodostunutta punosta tutkimuksen alussa esiteltyyn kirjallisuuteen, jotka luovat 

taustaa avioparityön ilmiölle.   

    Viimeaikaisista parisuhdetyön tutkimuksista Suomessa lähimmäs omaani tulee 

Pirjo Ketun tutkimus HNMKY:n parisuhdetyössä toimivien ryhmänvetäjien 

motivoitumisesta ja sitoutumisesta. Ketun tutkimuksen mukaan merkittävin 

vapaaehtoisuuteen motivoiva tekijä on oman parisuhteen hoito. Muita 

motivaatiotekijöitä ovat itselle saaminen ja toimiminen yhdessä. Vahvimmaksi 

sitoutumisen tekijäksi nousi toisilta saatu tuki. Työn liittyminen osaksi 

identiteettiä, palkitsevuus ja onnistuminen auttamisessa olivat myös tekijöitä, 

jotka sitouttivat HNMKY:n parisuhdetyössä toimivien ryhmävetäjien 

sitoutumista.
156

  

Tämän tutkimuksen tulokset ja olivat samansuuntaisia. Omassa 

tutkimuksessani käsittelin motivoitumisen ja sitoutumisen tekijöitä yhdessä, enkä 

erottanut niitä omiksi kokonaisuuksikseen. Laadullisella tutkimusotteella löytyi 

syvempi ymmärrys, mitä nämä tekijät kätkevät sisäänsä. Yksilön kasvusäikeen 

vaikutukset ulottuvat syvälle identiteetin rakenteisiin. Minäkuva ja kokemus 

omasta pystyvyydestä monipuolistuivat. Muutamien haastateltavien kohdalla 

avioparityöstä saatu kipinä johti uudelleen kouluttautumiseen ja ammatin 

vaihtoon. Puolisoiden kasvusäikeen tuloksista käy ilmi, että kyse on 

aviopuolisoiden kiintymyssuhteen syvenemisestä ja sen vaikutuksista koko 
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fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Vertaistuen kasvusäie piti sisällään 

elinikäisten ystävyys suhteiden syntymisen. Vertaistuki auttoi haastateltavia 

monipuolistamaan omaa ajattelua ja suhteuttamaan oma tilanne laajempaan 

kokonaisuuteen, niin sanotusti ”normalisoimaan” kriisitilanteita. Kristilliset arvot 

ja perheistä huolehtiminen liitettiin Ketun tutkimuksessa avioparityön tekemiseen. 

Tässä tutkimuksessa nämä ulottuvuudet saivat kumpikin oman kasvusäikeen. 

Niiden merkitys haastateltaville oli ilmeinen ja ne oli syytä nostaa esiin omiksi 

kokonaisuuksiksi. Hengellisyys oli avioparityöntekijöiden elämän pohjavire, joka 

liittyi olennaisesti avioparityön tekemiseen.  

Fowler näkee uskon yleisinhimillisenä ominaisuutena, joka näyttäytyy 

uskonnollisten traditioiden, symbolien ja rituaalinen välityksillä. Usko on tapa 

liikkua elämän voimakentässä. Usko auttaa löytämään merkityksen elämässä 

oleville suhteille ja niille asioille, joista elämä koostuu. 
157

Tämä tutkimuksen 

tulosten mukaan erityisesti hengellisyyden kasvusäie kuvaa tätä kehitystä, mutta 

hengellisyyden voi nähdä olevan läsnä myös muissa säikeissä. Avioparityö 

miellettiin palvelutehtäväksi, jolle annettiin hengellisen työn merkitys. 

Henkilökohtaisen uskon hoitaminen ja sen vahvistuminen liitettiin avioparityössä 

olemiseen.   Tulosten perusteella avioparityöntekijät liittyivät avioparityössä jo 

aiemmin opittuun uskonnolliseen traditioon. He toimivat myös muissa 

kristillisissä yhteisöissä, kuten evankelis-luterilaisessa kirkossa, joten 

avioparityönkonteksti oli yksi kristittyjen yhteisö muiden joukossa. Samassa 

Veneessä -yhteisössä symbolit oli ja rituaalit myötäilivät luterilaisten tradition 

perinnettä. Tulosten mukaan avioparityöntekijät rukoilivat paljon toisensa 

puolesta. Esirukoustuen voikin nähdä yhteisön erityispiirteenä, joka antoi 

omaleimaisen piirteen yhteisön keskinäiseen vuorovaikutukseen. Yhteinen rukous 

vahvisti tasavertaisuuden kokemusta Jumalan edessä, ja esirukous toimi 

transendentin ylittävänä siltana jäsenten väillä.  

Kun tarkastellaan tuloksia suhteessa Fowlerin uskon 

kehitysvaiheteoriaan
158

, voidaan löytää piirteitä kolmesta uskon kehitysvaiheesta. 

Tulosten mukaan näyttää siltä, että osa vastuupareista on mukana työssä 

vahvemmin oman itsensä takia, kuin altruismin takia. Tulosten perusteella näyttää 

siltä, että he toivoivat löytävänsä työssä mukanaolon kautta Raamatullisia 

elämänohjeita. Yhteisön ideologian omaksuminen oli vahvaa ja he halusivat 
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selkeästi pitäytyä järjestön arvoissa. Fowlerin uskonvaiheteoriaa löyhästi 

soveltaen voi nähdä piirteitä synteettis−sovinnaisesta uskonvaiheesta. Neljännen 

uskonvaiheen, eli henkilökohtaisen harkitsevaa uskoa oli löydettävissä ajattelussa, 

jossa kyseenalaistettiin omaa uskon elämää ja peilattiin sitä aiempiin kristillisiin 

yhteisöihin tai aiempiin kokemuksiin KRS:stä. Viidennen vaiheen eli yhdistävän 

uskon piirteitä oli löydettävissä tilanteista, jotka kuvasivat eriytymistä aiemmin 

itselle tärkeistä yhteisöistä. Eriytymisen jälkeen oli löytynyt tasapaino 

itsenäisyyden ja liittymisen välille suhteessa kristilliseen yhteisöön. 

 Tulosten mukaan avioliito nähtiin Jumalan asettamana elämänmuotona, 

miehen ja naisen välisenä liittona, jolla on erityinen Jumalan siunaus. Teologinen 

keskustelu edustaa samansuuntaista linjaa. Avioliiton perusta on luomisessa, 

ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi ja kirkollisessa vihkimisessä pyydetään 

Jumalaa siunaamaan avioliittoa
159

. Piispojen kannanotto tuo esiin elinikäisen 

liiton ihanteen
160

. Tulosten mukaan avioparityöntekijät olivat omaksuneet tämän 

ihanteen ja olivat valmiit antamaan oman työpanoksensa ihanteen toteutumiseksi.  

Tutkimuksessa avioparityöntekijöiden avioliitolle antamat tarkoitukset 

myötäilevät Antti Yli-Oppaan tutkimuksen tuloksia. Antti Yli-Opas löysi 

tutkimuksessaan viisi tehtävää avioliitolle: lisääntyminen ja perheestä 

huolehtiminen, puolisoiden seksuaalisuuden toteuttaminen, miehen ja naisen 

kumppanuus, uskon ja rakkauden koulu sekä lääke syntiä vastaan
161

. Edellä 

mainituista viidestä tehtävästä neljä ensimmäistä esiintyivät tuloksissa. Tämä 

tutkimus ei tukenut Yli-Oppaan esittämää avioliiton tarkoitusta, jonka mukaan 

yksi avioliiton tehtävä, on olla lääke syntiä vastaan. Syntiopillinen käsitys ja 

avioliiton suojaava vaikutus ihmiselämän itsekkyyttä vastaan ei tullut esille 

aineistossa. 

Tuloksissa lisääntyminen ja perheestä huolehtiminen liitettiin luonnolliseksi 

osaksi avioliittoa. Lisääntyminen ja seuraavan sukupolven kasvattaminen kuului 

olennaisena osana avioliittoon. Tulosten mukaan motiivi lähteä avioparityöhön, 

huoltamaan ja vahvistamaan perheyhteyttä korostui perheen kasvusäikeessä. 

Sanonta ”parisuhde on lasten koti” esiintyi aineistossa useasti. 

Piispojen kannanotossa lapset ovat Jumalan lahja vanhemmille ja 

vanhemmuuden tehtävä on elämän mittainen. Lapset omaksuvat vanhemmiltaan 
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arvomaailman, jota lapsi sitten punnitsee kasvaessaan
162

. Lapsuuden kodissa 

koettu perusturvallisuus, huolenpito, muovaavat lapsen itsetuntoa ja luovat pohjan 

tuleville ihmissuhteille. Kasvaessaan yksilö omaksuu välittömänä viitekehyksenä 

toimivan sosiaaliryhmän todellisuuden.
163

 Tulosten mukaan haastateltavat 

halusivat siirtää omaa arvomaailmaansa lapsille ja toteuttaa sosiaalistamista 

kristillisessä viitekehyksessä. Avioparileirileireillä toimiminen oli väline tähän.    

Yli-Oppaan tutkimuksen mukaan kumppanuuteen liittyvät odotukset ovat 

kasvaneet viime vuosikymmeninä. Yli-Opas liittää kumppanuuteen keskinäisen 

kunnioituksen, seksuaaliyhteydessä koetun läheisyyden, ilon ja tyydytyksen, 

henkisen kasvun, yhteisten päämäärien eteen ponnistelun ja lapsista 

huolehtimisen.
164

  

Tältä osin tutkimuksen tulokset tukevat Yli-Oppaan tulosta. Odotukset 

kumppanuutta kohtaan olivat korkealla. Puolisoiden tasavertainen ja 

kumppanuuteen perustuva suhde tuli ilmi kaikissa haastatteluissa. Samassa 

Veneessä -avioparityön vastuuparien käsikirjan mukaan puolisoiden välinen 

kumppanuus on yksi työn kivijaloista
165

. Tuloksista käy ilmi, että kumppanuuden 

käsitys oli omaksuttu ja sen toteutumista omassa avioliitossa pidettiin tärkeänä.  

Tulosten mukaan avioliitto nähtiin turvallisena kasvupaikkana puolisoiden 

persoonalliselle kasvulle. Tämä tulos on samassa linjassa avioliiton 

institutionaalisen merkityksen vähenemisen ja dynaamisen suhteen korostamisen 

kanssa. Nykyisin avioliitto nähdään sosiaalisena instituutiona, jossa painopiste on 

puolisoiden persoonallisessa kasvussa ja seksuaalisuhteen korostamisessa
166

.  

Tulosten mukaan avioparityö nähtiin kasvun mahdollisuutena, ja se sopii 

hyvin avioliiton painopisteen muutokseen. Tuloksissa korostui puolisoiden välisen 

suhteen merkitys, suhde oli avioliiton kantava voima. Tämä näkyi avioeron 

kokeneiden kertomuksissa. Dynaamisen suhteen rikkoutuminen oli johtanut 

avioeroon eivätkä institutionaaliset ja yhteisölliset syyt olleet riittäneet pitämään 

avioliittoa kasassa.   

Avioliittolain pykälän 46 mukaan avioliitossa puolisoiden tulee kykyjensä 

mukaan huolehtia yhteisestä elatuksesta ja tarpeiden huolehtimisesta
167

. 

Tutkimustulosten perustella tarpeista huolehtimiseen voi liittää myös 
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emotionaalisten tarpeiden huolehtiminen. Avioparityö tarjosi mahdollisuuden 

elävöittää puolisoiden tunnemaailmaa ja oppia vastaaman omista ja puolison 

emotionaalisista tarpeista. Vanhemmuuden kautta lasten tarpeiden kuuleminen ja 

niihin vastaaminen, on puolisoiden yhteinen tehtävä. Avioparityön kautta 

kehitettiin uusia tapoja vastata perheenjäsenten tarpeisiin. Tarpeiden tyydytys ja 

dialogisen suhteen toteutumien vahvisti jäsenten keskinäistä sitoutumista omaan 

perheeseen. 

   Tuloksissa käsitys avioliitosta uskon ja rakkauden kouluna oli selkeä. 

Hengellisyyden kasvusäie liittyi tähän voimakkaasti. Yli-Oppaan mukaan 

puolisoiden välisen suhteen ja perheen muiden ihmissuhteiden on nähty 

edellyttävän uskoa, luottamusta ja rakkautta enemmän kuin muiden 

ihmissuhteiden. Perheessä ja aviosuhteessa on mahdollista oppia 

anteeksiantamista ja anteeksi pyytämistä, toisen kunnioittamista ja omista 

tarpeista joustamista toisen hyväksi
168

. Vaikeissa tilanteissa yhteinen rukous, tai 

muiden hengellisten elementtien käytön koettiin voimaannuttavana. Se vahvisti 

uskoa ja rakkautta puolisoa kohtaan. 

 Piispojen kannanotossa tuodaan esiin, että ihmiselämässä vaikuttava 

rakkaus, on viimekädessä peräisin Jumalalta. Jumala ylläpitää luomakuntaa ja luo 

uutta ihmisten välisissä suhteissa
169

. Tuloksissa tämä ajattelu käy selvästi ilmi. 

Jumalan rakkauden nähtiin uudistavan aviopuolisoiden välistä rakkautta. Jumalan 

läsnäolo liitettiin avioliittoon ajatuksella –  ”kolmisäikeinen lanka ei katkea”.  

Tuloksissa uskon ja rakkauden koulu oli ilmeinen ja näissä kilvoittelu näkyi 

kaikissa säikeissä. Keskeneräisyys vanhempana, puolisona ja ystävänä tuli esille. 

Työn edetessä eteen tulleet vastoinkäymiset liitettiin uskossa ja rakkaudessa 

kasvamiseen.   Haastateltavat kuvasivat kokemaansa jännitettä syntisenä olemisen 

ja armahdetun välillä. Tulosten perustella sovituksen teologia oli omaksuttu. 

Aineistosta kävi ilmi, että armollisuuden kokemus kantoi haastateltavia. He 

halusivat antaa anteeksi lähimmäisille, kun he kokivat itsekin olevansa 

armahdettuja. 

Tulosten mukaan yhdessä oppiminen ja sosiokonstruktivistinen 

oppimiskäsitys olivat juurtuneet syvälle haastateltavien käsityksen avioparityössä 

oppimisesta.  Yhteistoiminnallisen oppimisen on nähty johtavan hyviin tuloksiin 

vaikeissakin tehtävissä, silloin, kun ryhmän jäsenet ovat voineet hyödyntää 
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kykyjään monipuolisesti, tavoite koetaan tärkeäksi ja vuorovaikutussuhteet ovat 

kunnossa
170

. Tulosten perusteella avioparityössä koettu yhteistoiminta motivoi 

aviopuolisoita, perhettä, leiritiimiä ja koko yhteisöä toimimaan yhdessä ja 

etsimään uusia toimintatapoja. Uuden tiedon kokonaisvaltainen käsittely ja 

liittäminen omaan elämään mahdollistivat toiminnallisen syväoppimisen.  

Itsereflektiotaitojen karttuessa vastuuparit kykenivät näkemään omassa 

toimintatavassa parannettavaa ja omaa käyttäytymistä voitiin muuttaa toivottuun 

suuntaan. Victoria J. Marsickin mukaan työyhteisön salliva ilmapiiri mahdollistaa 

yksilöiden kriittisen itsereflektion ja vähentää epäonnistumisen pelkoa
 171

 . Tämän 

tutkimus tukee Marsickin väitettä. Samassa Veneessä yhteisön salliva ilmapiiri loi 

turvalliset puitteet tarkastella vastuuparien omia toimintatapoja kriittisesti 

reflektoiden. Tämä johti toiminnallinen oppimiseen sekä koulutustilanteissa että 

avioparitapahtumissa.  

Tulosten mukaan avioparileirin valmistelu ja omien puheenvuorojen 

työstäminen pakotti haastateltavat pohtimaan esitettäviä aiheita syvemmin. 

Teoriatasolla asioiden esittely tai asiantuntija luentojen pitäminen ei tulosten 

mukaan istunut Samassa Veneessä -avioparityöntekijöiden toimintatapaan. 

Samassa Veneessä -työn konseptissa pääpaino on vertaistuessa ja rinnalla 

kulkemisessa
172

 ja tulosten mukaan tämä periaate oli vahvasti omaksuttu. 

 Samassa Veneessä -työn käsikirjassa tuodaan esiin, että puolisoiden 

erilaisuutta ei tule pitää uhkana, vaan suhdetta rikastuttavana tekijänä. Tulosten 

perusteella puolisoiden erilaisuus näyttäytyi muun muassa alustusten 

valmistelussa ja toteutuksessa. Työn alkuvaiheessa erilaisuus koettiin enemmin 

suhdetta kuormittavaksi tekijäksi kuin rikastavaksi. Työssä mukanaolon, 

substanssin osaamisen ja koetutun taitotason kasvaessa, kyky hyväksyä puolison 

erilaisuutta kasvoi.  Metsämuuronen toteaa tutkimuksessaan Harrastukset ja 

omaehtoinen oppiminen koetun taitotason kasvu sitouttavan harrastajia jatkamaan 

harrastuksen parissa
173

. Tutkimustulosten perusteella voidaan avioparityö katsoa 

yhteiseksi harrastukseksi ja siinä koettu taitotason, tietoisuuden ja ymmärryksen ja 

kasvu näyttää sitouttaneen puolisoita sekä yhteiseen kasvuun, että avioparityön 

tekemiseen.   
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Berger toteaa generatiivisuuden, eli tarpeen huolehtia lähimmäisistä ja 

siirtää omaa osaamistaan eteenpäin seuraaville sukupolville, kuuluvan olennaisena 

osana ihmisen psykososiaaliseen kehitykseen
174

. Tutkimustulosten perustella 

generatiivisuus tuli selkeästi esille eri säikeissä. Tulosten mukaan vastuuparit 

kantoivat huolta seuraavasta sukupolvesta erityisesti perheen kasvusäikeessä. 

Omaa osaamistaan monipuolisesti hyödyntäessä vastuuparit siirsivät samalla 

toimintamalleja ja hiljaista tietoa eteenpäin. Vertaisuuden kasvusäikeessä 

generatiivisuus ilmeni huolenpitona muista, erityisesti uusista työhön tulevista 

vastuupareista. Hengellisyyden kasvusäikeessä generatiivisuutta oli esirukous 

sekä toisten huolien jakaminen. Bergerin mukaan huolenpidon vaatimusten ja 

omien tarpeiden tyydyttäminen eivät ole helppoja yhdistää 
175

. Tässä 

tutkimuksessa syntyneen kasvusäiemallin solmukohdat kuvaavat juuri näitä 

vaikeuksia. Tuloksissa käy ilmi, että vastuuparit hakivat tasapainotilaa, ominen 

tarpeiden ja generatiivisuuden välille.  

Altruismi eli toisen ihmisen hyvinvoinnin huomioon ottava toimita
176

, oli 

tulosten perusteella taustalla vahvasti vaikuttava voima. Tämä näkyi kaikissa 

kasvusäikeissä, joskin hiukan eri vivahtein. Vertaisuuden kasvusäikeessä altruismi 

oli ilmeisin. Haastateltavat kuvasivat motivaatiotekijäksi halua auttaa muita 

aviopareja. Ennaltaehkäisevä työ oli monessa suhteessa motiivi tehdä 

avioparityötä. Avioerojen ehkäiseminen ja niistä seuraavat välilliset vaikutukset 

lapsiin sekä muuhun lähipiiriin olivat merkittäviä syitä olla mukana. Vanhempien 

välisen suhteen vaikutus lapsen hyvinvointiin nähtiin ilmeisenä. Altruismin 

näkökulmasta halu auttaa muita, kosketti sekä aviopuolisoita että perheissä 

kasvavia lapsia.  

Uskonnollisen muistin ja kristillisen arvomaailman ohenemista erityisesti 

nuoren väestön kohdalla on pidetty huolestuttavana
177

. Tulosten mukaan 

haastateltavat pitivät tärkeänä kristillisen maailmankatsomuksen ja 

avioliittokäsityksen siirtämistä eteenpäin tuleville sukupolville. Generatiivisuus 

kosketti laajasti kristillisen tradition eteenpäin siirtämistä avioparityön keinon.  

Liittyminen perinteiseen avioliittokäsitykseen koettiin merkitykselliseksi ja 

vertaistuen näkökulma nousi erittäin merkittäväksi. Samassa Veneessä -

avioparityön tapahtumat on suunnattu heteropareille KRS:n linjauksen 
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mukaisesti
178

.  Haastateltavat pohtivat, miten uusi avioliittolaki mahtaa vaikuttaa 

parisuhdetyön tapahtumiin toimintaan? Aiheen ajankohtaisuuden vuoksi 

vastuuparit toivoivat keskustelua aiheesta.    

Tulosten mukaan dialogiseen vuorovaikutukseen sitoutunutta 

kanssakäymistä pidettiin tärkeänä.  Dialogissa on kyse toisen persoonan mukaan 

ottamisesta. Vuorovaikutuksessa molemmat osapuolet tulevat kosketetuiksi ja 

molemmat rakentavat yhteistä ymmärrystä
179

. Dialogisen vuorovaikutuksen 

piirteitä oli löydettävissä kaikista kasvusäikeestä. Puolisoiden välisen kasvun 

yhtenä edellytyksenä oli dialogien kohtaaminen. Perheen kasvusäikeessä pyrittiin 

luomaan dialoginen suhde omien lasten kanssa. Dialogisuus oli vahvasti läsnä 

myös vertaisuuden kasvusäikeessä ja oli tärkeä tekijä yhteisön koheesion 

muodostumisessa. Omana itsenä nähdyksi tuleminen ja yhteisössä koettu 

hyväksyntä vahvistivat sitoutumista ja muodostivat liimaavaa sosiaalista pääomaa.  

Sosiaalisen pääoman syntymisen edellytykset ovat vastavuoroisuus ja 

luottamuksellisuus
180

. Tulosten perustella sosiaalisen pääoman syntymisen 

edellytykset täyttyivät. Samassa Veneessä -avioparityöntekijöiden keskinäinen 

vuorovaikutus oli pääpiirteissään vastavuoroista ja luottamuksellista. Sosiaalisen 

pääoman synnyssä vuorovaikutuksen ennakoitavuus vahvistaa yhteisössä 

toimivien keskinäistä luottamusta. Haastateltavat kuvasivat suhdetta työn 

koordinaattoreihin kunnioittavaan sävyyn. Luottamuksellisuus tuli esille siinä, että 

haastateltavat kertoivat avoimesti kokemastaan epävarmuudesta. He kertoivat 

saaneensa koordinaattoreilta tukea ja heidän hyväksyvä asenne loi turvallisen 

ilmapiirin. Se taas puolestaan loi pohjaa liimaavan sosiaalisen pääoman 

syntymiselle. Liimaava sosiaalinen pääoma oli melko tiivistä. Yhteisön jäsenet 

olivat sitoutuneet vahvasti järjestön arvoihin ja omaksuneet normit. Tämä näkyi 

muun muassa puhetavassa, jossa esiintyi ”sisäpiirin” huumoria tai sanontoja. 

 Avioparityötä tekevien järjestöjen toimintatavat ja korostukset vaihtelevat.  

Tämän tutkimuksen haastateltavat olivat löytäneet KRS:stä  itselleen sopivan 

vapaaehtoistyön ja toimivan yhteisön, johon he halusivat sitoutua. Silloittava 

pääoma näyttäytyi halussa integroitua seurakuntiin ja tehdä yhteistyötä eri 

toimijoiden kanssa avioparityön kentällä, näkemyseroista huolimatta. Vastuuparit 

kokivat olevansa perusidealtaan saman asian äärellä.  Eroista huolimatta 

vastuuparien joukossa oli pyrkimys ymmärtää erilaisia teologia painotuseroja tai 
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toimintatapoja. He halusivat löytää yhdistäviä tekijöitä, jotka mahdollistavat 

yhteisen työnäyn, eroavuuksista huolimatta. Silloittava sosiaalinen pääoma 

monipuolistaa yhteisön jäsenten identiteettiä. Tulosten perustella Samassa 

Veneessä yhteisössä oli löydettävissä silloittavan pääoman piirteitä.  

Vapaaehtoisessa avioparityössä yksilöllinen yhteisöllisyys oli voimakkaasti 

esillä.
181

 Haastateltavien henkilökohtaiset ideologiat kohtasivat Samassa Veneessä 

-yhteisön ideologian sekä myös KRS:n Tämä motivoi ja sitoutti vastuupareja 

avioparityöhön. 

 

5.3. Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimusprosessin edetessä olen kiinnittänyt runsaasti huomiota kaksoisrooliini, 

asemaani sekä tutkijana että vapaaehtoisena Samassa Veneessä -

avioparityöntekijänä. Olen aktiivisesti pyrkinyt ottamaan huomioon tämän 

asetelman tutkimuksen suunnittelusta raportoinnin viimeisiin vaiheisiin asti. 

Tutkija-subjekti on ollut helppo tavoittaa. Ajoittain olen kokenut olevani hyvin 

sisällä tutkimuksessa ja olen pyrkinyt aineiston syvään ymmärtämiseen ja 

tulkintaan. Tutkimuksen loppuvaiheessa olen pyrkinyt lisäämään objektiivisuutta 

ottamalla etäisyyttä tutkittavaan ilmiöön. Raportoinnin edetessä tulosluvuista 

kohti johtopäätöksiä pyrin kokoamaan tutkimustulokset ja löytämään tasapainon 

oman persoonallisen ääneni kuuluvuudessa suhteessa tieteellisen raportin 

muotoon. Tutkimuspäiväkirja on osoittautunut erittäin tärkeäksi apuvälineeksi. 

Siihen olen voinut purkaa kokemuksiani kaksoisroolista. Päiväkirja on toiminut 

reflektoinnin apuvälineenä tärkeiden yksityiskohtien muistiin palauttamisen 

lisäksi.  

Asetin tutkimukselleni tavoitteen ymmärtää syvemmin Samassa Veneessä -

avioparityön ilmiötä ja halusin löytää syitä: miksi vapaaehtoiset avioparit 

sitoutuvat työhön? Tutkimuskysymyksen taustalla oli omakohtainen kokemus 

avioparityöstä, siitä kuinka motivaatio ja sitoutumien työhön olivat vaihdelleet 

vuosien aikana. Näihin kysymyksiin itsellänikään ei ollut vastauksia ja siksi 

halusin lähteä selvittämään asiaa. Avioparityön koordinaattoreiden tarve saada 

lisää tietoa työstä, ja apua sen kehittämiseen olivat myös tutkimuskysymysten 

taustalla.    
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Aineiston hankinnassa kaksoisroolista oli hyötyä. Tunsin työn vaiheet ja 

osasin laatia teemahaastattelunrungon, niin että kerronnallisuus oli toteutettavissa. 

Tunsin lähes kaikki haastateltavat jo ennen tutkimusta. Tuttuus lisäsi avointa 

vuorovaikutusta ja paransi aineiston laatua. Työn tuntemisesta oli etua myös 

tarkentavia kysymyksiä tehdessä. Hirsjärvi et. al. mukaan haastattelun 

luotettavuutta saattaa heikentää, jos haastateltavat pyrkivät antamaan sosiaalisesti 

suotavia vastauksia
182

. Tätä jännitystä pyrin välttämään luomalla keskusteluun 

turvallista ilmapiiriä sekä tarkoituksella nostamaan keskusteluun työssä eteen 

tulleita vaikeuksia. Haastattelut käytiin kahden kesken, joten aviopuolison 

mielipiteet eivät suoraan vaikuttaneet vastauksiin. Avioparit olivat 

vapaaehtoistyössä oppineet reflektoimaan omaa elämäntilannetta, joten heille oli 

luontevaa tuoda esiin myös kehityskohteita itsessään sekä avioparityössä. 

Haastattelut tuottivat rikkaan ja syvän aineiston, joka vastasi 

tutkimuskysymykseen. Aineiston laajuuden takia, jouduin rajaamaan kiinnostavia 

seikkoja tämän tutkimuksen ulkopuolelle, jotta tutkimus pysyi sille asetetussa 

fokuksessa.  

Raportin narratiivinen muoto on asettanut minut tukijana pohtimaan, kuinka 

ilmaista asiat tekemällä aineistolle oikeutta, mutta kuitenkaan paljastamatta liikaa 

yksityiskohtia tunnistettavuuden estämiseksi
183

. On todennäköistä, että 

haastateltavat voivat tunnistaa itse itsensä tutkimuksen raportoinnissa. Tämä asetti 

minut pohtimaan, kuinka tutkijana tulkitsen vastauksia loukkaamatta 

haastateltavia. On mahdollista, että jokin esittämäni näkökulma on ristiriidassa 

haastateltavan oman kokemuksen kanssa. Tutkijana pyrin katsomaan aineistoa 

teoriataustaa vasten ja näkökulmani eroaa haastateltavien näkökulmasta. 

Tiedostan myös, ettei keräämäni aineisto kerro koko totuutta haastateltavien 

elämästä
184

. Näiden seikkojen perustella olen päätynyt esitettäviin tuloksiin ja 

tarkastelen kertomuksia kokonaisuutena
185

. 

Laadulliseen tutkimukseen kuuluu, että tutkija on avoin subjektiviteetti, 

jonka persoona on tutkimusväline
186

. Kvale tuo esiin, että tutkijan ammattitaitoa 

on jatkuva tarkastaminen ja kyseenalaistaminen. Hän ei rajaa tutkimuksen 

arviointia vain käytettyyn menetelmään vaan laajentaa sen tutkijan roolin 

arviointiin tutkimusprosessissa. Tutkijan rehellisyys tutkittavan ilmiön edessä ovat 
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merkityksellisiä arvioitaessa tutkimuksen tuottama tietoa.
187

 Oma 

itsetuntemukseni on kehittynyt tutkimusprosessin kuluessa. Olen hahmottanut 

aineiston oma persoonani kautta ja on mahdollista, että joitakin nyansseja on 

jäänyt huomaamatta.  

Tarkoitukseni on antaa tämä tutkimusraportti tutkimukseen osallistuneille 

henkilöille ja kuulla heidän kommenttinsa työn kokonaisuudesta. Aiheen 

omakohtainen tunteminen auttoi hahmottamaan kasvuprosessia, mutta 

keskeisimpiin tutkimustuloksiin omakohtaisuus ei vaikuta. Toinenkin tutkija olisi 

voinut hahmottaa aineistosta samat päälinjat, mutta silloin todennäköisesti 

tulosten esittämistapa olisi muotoutunut erinäköiseksi. 

 

5.4. Johtopäätökset 

Avioparityön kasvusäiemalli osoittaa, kuinka moniulotteista ilmiöstä KRS:n 

Samassa Veneessä -avioparityössä on kyse. Säikeiden kosketuspinnat ulottuvat 

pinnallisista asioista syvälle ihmisen sisäiseen kokemusmaailmaan. Säikeiden 

keskinäiset yhteydet ovat merkittäviä. Spiritualiteetti ja hengellisyys olivat 

haastateltaville elämän pohjavire, joka oli yhteydessä kaikkiin muihin säikeisiin. 

Usko Jumalaan kantoi haastateltavia erilaisissa tilanteissa, joita muissa säikeissä 

kuvataan. Samassa Veneessä -yhteisö koettiin hengellisenä kotina. Samassa 

Veneessä -avioparityö liittyi hengellisen ulottuvuuden kautta laajaan kristittyjen 

yhteisöön. Vastuupareja sitoutti hengellisen tuen saaminen yhteisöstä.    

Jatkossa hengellisen ulottuvuuden huomioiminen avioparityöntekijöiden 

koulutuksessa on tärkeää. Hengelliseen ohjaukseen, yhteisön jäsenten 

spiritualiteetin rakentumiseen ja teologisesti painottuneeseen opetukseen on 

mielekästä suunnata voimavaroja. Vastuuparit olivat halukkaita pohtimaan 

teologisia kysymyksiä. He halusivat peilata omia käsityksiä dialogisessa 

vuorovaikutuksessa. Samassa Veneessä -yhteisö voisi palvella tässäkin suhteessa, 

parisuhdetematiikan lisäksi.    

Tulosten perustella voi todeta, että tyydyttävä aviosuhde näyttäytyi 

haastateltaville itseisarvona. Onnellisen avioliiton toteutuminen edellytti 

aviosuhteen vaalimista. Haastateltavat kokivat vapaaehtoisen avioparityön 

merkittäväksi välineeksi, jonka kautta omaa suhdetta hoidettiin. Samalla voitiin 

vertaistuen kautta liittyä suurempaan joukkoon ja jakaa universaalisti ihmisyyttä 
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koskevia kysymyksiä. Jokaisen aviosuhde on ainutlaatuinen, mutta ihmisyys ja 

parisuhteen kysymykset ovat pohjimmiltaan samanlaisia. Ihmisen välinen 

dialoginen kohtaaminen, ilman ammattiroolien tuomia rasitteita loi syvää 

tasavertaisuuden kokemusta ihmisen välillä. Tulosten valossa voi todeta, että 

jatkossa tasavertaisuuden ja vertaistuen merkitystä voi perustellusti pitää esillä. 

Pitäytyminen näissä hyväksi havaituissa toimintaperiaatteissa voi nousta jatkossa 

vielä tärkeämpään asemaan. Mikäli vertaistukeen perustuva vapaaehtoinen 

vahvistava ja ennaltaehkäisevä parisuhdetyö juurtuu tulevaisuudessa yhä 

syvemmälle seurakuntien toimintaan, tasavertaisuuden kokemus voi sitouttaa 

ihmisiä toimimaan oman hyvinvoinnin edistämiseksi. Näiden tulosten perusteella 

tasavertaisuuden periaate oli avaintekijä sitoutumiseen, joka vahvisti yksilöiden 

pystyvyyden tunnetta.  

Jaetut arvot, ideologia ja vakaumus olivat merkittäviä tekijöitä sitoutumisen 

ja motivoitumisen taustalla. Avioparityön arvot olivat sopusoinnussa oman 

arvomaailman kanssa. Kristillinen ihmiskäsitys, kumppanuus ja avioliiton asema 

yhteiskunnan perusyksikkönä tuli esiin kaikissa säikeissä. Samat arvot yhdistivät 

avioparityöntekijöitä ja yhteisössä muodostui liimaavaa sosiaalista pääomaa. 

Avioparien keskinäinen ystävystyminen ja yhteiset kokemukset muodostivat 

vahvan yhteyden aktiivisten vastuuparien kesken. Uusien parien mukaan tulo jo 

olemassa olevaan ja tiiviiseen ryhmään, oli tulosten mukaan ajoittain hankalaa. 

Yhteisössä oli selkeä tahtotila ottaa uudet parit mukaan toimintaan ja 

haastateltavat näkivät uusien vastuuparien mukaan tulemisen tärkeänä työn 

jatkumisen kannalta. Näistä huolimatta on inhimillistä, että ryhmässä voi syntyä 

ulkopuolisuuden kokemus, erityisesti niille, jotka niille joiden sitoutuminen 

ryhmään on ohutta, eikä lojaalisuutta ryhmää kohtaan ole muodostunut.  

Toinen ongelma tulosten perustella näyttää olevan uusien vastuuparien 

uupuminen. Alle kymmenen vuotta mukana olleiden joukossa väsyminen 

avioparityön vastuutehtävissä oli ilmeistä. Parisuhdetematiikan substanssin 

osaaminen ja kokemuksen tuoma varmuus lisäsivät vastuuparin kokemaa 

taitotasoa. Kehittynyt taitotaso helpotti valmistelua ja vastuunkantamista. Tämä 

näkyy siinä, että yli viisitoista vuotta mukana olleet eivät juuri tuoneet esiin 

väsymistä, tai he kokivat oppineensa rajaamaan itselle sopivan määrän 

vastuutehtäviä. Pitkään mukana olleet haastateltavat halusivat siirtää omaa 

osaamista eteenpäin nuorille vastuupareille.  



 

80 

 

Edellä mainitut ongelmat ovat uhka vapaaehtoisten avioparien jaksamiselle 

sekä sitoutumiselle toimintaan. Ratkaisua ongelmiin voisi etsiä kristillisestä 

perinteestä tutun kummiuden käsitteen kautta. Kokenut kummipari voisi olla 

tukemassa ja antamassa vertaistukea työhön mukaan tulevalle uudelle parille. 

Samalla nuori vastuupari tutustuisi yhteen kokeneeseen vastuupariin syvemmin ja 

se helpottaisi ryhmään liittymistä.  Kummiparin kanssa nuori vastuupari voisi 

käsitellä työssä eteen tulevia kysymyksiä esimerkiksi työstämällä omia alustuksia 

yhteistyössä kummiparin kanssa. Nuorien vastuuparien kohdalla omien 

henkilökohtaisen arvojen pelaaminen suhteessa yhteisön arvoihin vaikutti työhön 

sitoutumiseen.. Työn alkuvaiheessa lojaalisuus yhteisöä kohtaan tulee 

punnittavaksi. Mikäli nuori vastuupari kokee toimintatapojen tai ideologian 

hankalaksi itselleen, tulee ajankohtaiseksi kysyä: haluaako sitoutua yhteisöön? 

Avoimuus ja työnohjauksellinen keskusteluyhteys kummiparin tai 

koordinaattoreiden kanssa auttaisi selkeyttämään nuoren vastuuparin ajatuksia 

tilanteessa, jossa pohditan työn jatkamista.  

    Työnohjauksellinen ote koettiin tärkeänä. Johtopäätöksenä voi kysyä, 

tulisiko sen olla organisoidumpaa? Kokeneiden parien altruistinen halu auttaa 

uusia mukaan tulevia pareja voisi olla yhdistettävissä työnohjaukselliseen 

otteeseen. Tämä mahdollistaisi nuorille pareille turvallisen aloituksen 

avioparityön kentällä. Generatiivisuus ja tradition siirto oli tutkimustulosten 

mukaan yksi selkeä syy, joka nosti avioparityöntekijöiden motivoitumista ja 

sitoutumista. Nähtäväksi jää, kuinka jänteväksi avioparityöntekijöiden 

keskinäinen tradition siirto muodostuu?  

Yhteistoiminnallinen oppiminen ja sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys 

näyttävät olevan vallitsevia oppimiskäsityksiä Samassa Veneessä -yhteisössä. 

Haastateltavat suhtautuvat oppimiseen ja kouluttautumiseen positiivisesti, 

elinikäisen oppimisen mukaisesti. Tapahtumien suunnittelu, valmistelu ja toteutus 

yhteistoiminnallisesti mahdollistavat konstruktivistien oppimisen. Haastateltavat 

näyttävät omaksuneen itseohjautuvan oppimisen ja oppiminen on juurtunut 

käytäntöön. Alustusten vapaaehtoinen valmistelu edellyttää vahvaa motivaatiota 

omaksua parisuhteen- ja vuorovaikutuksen tematiikkaa. Tulosten mukaan 

haastateltavat käyttivät Parisuhteen Palikoiden valmiita materiaaleja apuna 

valmistelussa. Alustuksen pidettiin vahvasti vertaistuen ja rinnalla kulkemisen 

näkökulmasta, eivätkä haastateltavat kokeneet toimivansa asiantuntijaluennoijina.  
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 Samassa Veneessä -avioparityö näyttää olevan erittäin merkityksellistä 

vapaaehtoistyötä oppimisen näkökulmasta katsottuna. Työ tarjoaa foorumin 

kehittää omaa itseä ja omaa parisuhdetta. Oppimisprosessin tulokset näkyvät 

vuorovaikutuksen helpottumisessa eri vuorovaikutussuhteissa. 

Sosiokonstruktivistisen ajattelun mukaisesti voisi olla jatkossa hyödyllistä peilata 

omia alustuksia muiden vastuuparien kanssa. Yhteistoiminnallinen oppiminen 

esimeriksi ”ideariihenä”, jonkin teemaleirin ympärillä, voisi innostaa ja avata 

uusia näkökulmia. Käytännössä vastuuparit eivät usein ole osallistujina toistensa 

järjestämissä tapahtumissa. Keskinäisen osaamisen siirtäminen ja sen reflektointi 

voisi palvella yhteisöä yhteistoiminnallisen oppimisen näkökulmasta.  

Tulosten mukaan näyttää siltä, että koulutusleirit ja tapahtumat muodostivat 

uudentyyppisen kyläilykulttuurin kiireisen elämäntavan rinnalle, jossa perinteinen 

kyläily ja sosiaalisten suhteiden ylläpito on jäänyt vähäiseksi. Avioparien kokema 

yhteisöllisyys avioparitapahtumissa korvaa, ainakin osittain, perinteisen 

yhteisöllisyyden. Tarve vapaaseen seurusteluun ja henkilökohtaisen kuulumisten 

vaihtoon on johtopäätös, jonka aineiston perusteella voi tehdä.  Tämän tarpeen 

tiedostaminen ja huomioiminen koulutusleirien yhteydessä palvelee 

yhteisöllisyyttä.    

Tulosten mukaan vastuuparit pohtivat kriisien ja uusien elämäntilanteiden 

eteen tuomia muutoksia. Lasten aikuistuessa ja itsenäistyessä omaan elämään, 

vanhemmilla alkaa niin sanottu tyhjän pesän. Uusi elämäntilanne asettaa koko 

perheen tarkastelemaan keskinäisiä suhteita: Kuinka vanhemmat voivat tukea 

itsenäistyviä nuoria ja pitää luontevalla tavalla yhteyttä heihin? Kuinka puolisot 

hoitavat keskinäistä suhdettaan, kun vanhemman vastuu jää taka-alalle?  

Mielenkiintoinen kysymys on myös, millaiset vaikutukset avioparityössä 

toimimisella on aikuistuvien lasten ja ikääntyvien vanhempien keskinäiseen 

vuorovaikutukseen tulevaisuudessa?  Biologinen ikä, sairaudet tai puolison 

toimintakyvyn aleneminen ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat parisuhteeseen. 

Tulosten pohjalta heräsi kysymys: Miten muuttuvissa elämäntilanteissa 

säilytetään seksuaalisuhde ja aviosuhde elävänä? Esimerkiksi tilanteessa, jossa 

aviosuhteen rinnalle tulee auttaja−autettava suhde. Tulosten mukaan aviopareilla 

oli vahva sitoutumien elinikäiseen avioliittoon: kunnes kuolema meidät erottaa. 

Näiden kysymysten käsittely nousee ajankohtaiseksi vastuuparien ikääntyessä ja 

yhteisö voisi tukea vastuupareja elämäntilanteen muuttuessa. Yhteisön kautta 

saatujen ystävyyssuhteiden ylläpitäminen jää vastuuparien omaan harkintaan.  
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Tulosten perustella muuttuvissa elämäntilanteissa kyky sanoittaa omaa 

kokemusmaailmaa säilyy tärkeänä.  Edelleen vastuuparien on tarkasteltava omia 

ennakkokäsityksiä, mahdollisesti löydettävä uusia toimintatapoja tai löydettävä 

perustelut pitäytyä vanhoissa toimintamalleissa. Kriisitilanteet edellyttävät uuden 

oppimista ja aiemmin opittujen mallien uudelleen tarkastelua. Tällaisen 

tiedonkäsittelyn ja oppimisprosessin vastuuparit näyttävät oppineen Samassa 

Veneessä -avioparityössä. Yhteisön avoin vuorovaikutus, kokemusten 

vaihtaminen ja vertaistuen antaminen auttavat ihmisiä jaksamaan. Tämän 

näkökulman huomioimien on jatkossakin tärkeää. 

Tulosten perustella vapaaehtoistyössä koettu kasvu sitoutti aviopareja. Jotta 

avioparityöntekijä voi kasvaa, hänellä tulee olla kasvun edellytykset. Eri säikeissä 

edellytykset kasvulle olivat erilaisia. Yhteisöstä saatu tuki, omien henkisten ja 

fyysisten voimavarojen huomioiminen, perhetilanne ja oman aviosuhteen tila ovat 

tekijöitä, jotka tuli ottaa huomioon vastuutehtävään lupautuessa. Kasvusäikeiden 

suunta on ylhäältä alaspäin. Tällä metaforalla tuon esiin työn säikeissä koetun 

kasvun syvenemistä ja työhön juurtumista. Kasvua tapahtuu vähitellen työssä 

mukana olemalla ja kasvun vaikutukset näkyvät elämä eri osa-alueilla. 

Tulosten pohjalta Samassa Veneessä -avioparityö on ollut erittäin 

merkittävässä roolissa vastuuparien psyykkisessä hyvinvoinnissa. 

Vuorovaikutustaitojen syvenemistä opeteltiin ensin puolisoiden välisessä 

dialogissa ja sitten myös perheen jäsen välisessä vuorovaikutuksessa. Tulosten 

mukaan avioparityössä opittuja tunnetaitoja hyödynnettiin myös muissa 

ihmissuhteissa. Avioparityössä mukana oleminen vahvisti vastuuparien sosiaalisia 

taitoja ja auttoi löytämään tyydyttävämpää tapaa olla vuorovaikutuksessa.   

Elämä on dynaaminen prosessi ja muutoksessa oleminen on olennainen osa 

ihmisyyttä. Fyysiset, psyykkiset sekä sosiaaliset muutokset edellyttävät kykyä 

sopeutua uusiin tilanteisiin. Samassa Veneessä -avioparityö tarjoaa 

mahdollisuuden työstää omia vuorovaikutustaitoja ja vahvistaa tunnesuhdetta 

läheisiin ihmisiin muuttuvissa elämäntilanteissa. Kokemus siitä, että omat lahjat 

riittävät ja ovat tärkeä osa altruistista auttamistyötä, oli kantava voima. 

Onnistumisen kokemukset ja positiivinen palaute motivoivat jakamaan. Osallisuus 

ja yhteistoiminnallinen oppiminen vahvistavat yhteisöllisyyden kokemusta.  

 Tämä laadullisella tutkimusotteella tehty tutkimus ei sinänsä ole 

yleistettävissä. Mielestäni kasvusäiemallin avulla voi kuitenkin tarkastella myös 

muita vapaaehtoistyön konteksteja, niin avioparityössä kuin laajemminkin. 
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Elinikäinen oppiminen, osallisuus, vapaaehtoisuus ja vertaisuus ovat kantavia 

teemoja kautta linjan vapaaehtoistyössä. Seurakunnat ja eri järjestöt tarvitsevat 

vapaaehtoisten työpanosta niukkenevien henkilöstöresurssien korvaamiseen. 

Tämän tutkimuksen mukaan vapaaehtoistyössä mukana oleminen vahvisti 

yksilöiden identiteettiä. Kokemus omien lahjojen monipuolisesta käytöstä lisäsi 

pystyvyyden kokemusta. Liimaavan sosiaalisen pääoman muodostuminen vahvisti 

osallisuuden kokemusta ja tuki yksilöitä terveeseen itsenäistymiseen. Näiden 

tekijöiden ilmenemistä myös muissa vapaaehtoistyön konteksteissa tulisi 

tarkastella ja tässä onkin yksin jatkotutkimuksen aihe. Kasvusäiemallia voisi 

käyttää soveltuvin osin vapaaehtoistyön ulottuvuuksien tarkasteluun myös muissa 

yhteyksissä.  

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella jatkossa tulisi kiinnittää yhtä 

enemmän huomiota silloittavan pääoman muodostumiseen: Kuinka eri 

toimintaperiaattein toimivat järjestöt voisivat tehdä yhä tiiviimpää yhteistyötä 

sitoutuneiden parisuhteiden ja perheiden hyväksi teologista painotus eroista 

huolimatta? Kataja ry. koordinoi parisuhdetyön toimijoiden yhteistyötä ja 

kasvusäiemallin avulla voisi sanoittaa auki vapaaehtoistyön eri ulottuvuuksia.  

Perheasianneuvottelukeskusten tarjoaman ammattimaisen korjaavan työn 

lisäksi tarvitaan ennaltaehkäisevää perhe- ja parisuhdetyötä. Tärkeä ja 

ajankohtainen kysymys kuuluu, kuinka ennaltaehkäisevä perhe- ja parisuhdetyö 

saadaan juurrutettua osaksi seurakuntien toimintaa, niin että se tavoittaa ne 

pariskunnat joilla on halua työstää omaa suhdetta? Tutkimustulokset osoittavat 

vastuuparit käyttivät Parisuhteen Palikoiden materiaalia monipuolisesti. 

Jatkokysymys voisi olla, miten Parisuhteen Palikoita voitaisiin hyödyntää yhä 

laajemmin. Koulutettuja vapaaehtoisia avioparityöntekijöitä on niin Samassa 

Veneessä -yhteisössä kuin muissakin järjestöissä. Tutkimustulosten mukaan 

Samassa Veneessä -työn koordinaattorit ja vapaaehtoiset avioparit kehittivät 

alueellista työtä seurakuntien kanssa. Tätä kehittämistyötä tulisi laajentaa 

silloittavan pääoman näkökulmasta katsottuna eri toimijoiden kesken. Yhteistyö 

seurakuntien kanssa edellyttää seurakunnan työntekijän työpanosta taloudellisia 

resursseja unohtamatta. Tutkimuksen mukaan avioparityö oli erittäin merkittävää 

siinä mukana oleville vastuupareille sekä heidän perheilleen. Ennaltaehkäisevän 

perhe- ja parisuhdetyö eteenpäin viemiseksi näin vaikuttavalle vapaaehtoistyölle 

tulisi taata edellytykset toimia. Kasvusäiemallia voisi käyttää myös itsereflektion 

apuvälineenä. Kasvusäiemallin avulla yksilö voi tarkastella vapaaehtoistyöhön 
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lähtemisen motiiveja, siinä eteen tulevia solmukohtia ja työstä saatavaa 

palkitsevuutta. Tutkimus osoitti, että vaikka jokainen tarina on erilainen, niistä on 

löydettävissä runsaasti samankaltaisia kokemuksia. Kasvusäiemallin avulla voi 

hahmottaa erityisesti avioparityön ulottuvuuksia, mutta soveltuvin osin, sen avulla 

voi hahmotta myös muita vapaaehtoistyön konteksteja. Kasvusäiemalli on uusi 

tapa hahmottaa vapaaehtoistyötä ja toivon, että sitä rohkeasti sovelletaan tarpeen 

mukaan.  
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SAMASSA VENEESSÄ -TYÖN VUOSIKELLO     

 LIITE 2. 

Avioparityön vuosikaavio, josta käy ilmi työn eri vaiheet vuoden kuluessa.   
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Haastattelurunko         LIITE 3 

Kerro lyhyesti itsestäsi ja elämäntilanteestasi.  

• ikä 

 avioliittovuodet, ensimmäinen avioliitto/toinen avioliitto (ero, leskeys) 

 lapset 

 ammatti 

Siirrytään varsinaiseen haastatteluosuuteen ja haastateltavan tarinaan.  

Miten tulit mukaan? 

 syitä jotka saivat tulemaan mukaan SV työhön  

 millaisissa vastuissa olet ollut SV työssä? 

 miksi tulit mukaan Samassa Veneessä työhön?  

 mikä oli elämäntilanteesi? (kriisi, elämänmuutos, kuormittavuus, lapset pieniä, 

uusi liitto,)  

 millaisia odotuksia sinulla oli? 

 (miten tulit mukaan?) pyysikö joku, oliko järjestö tuttu? 

 milloin? kauanko olet ollut mukana? 

Mitä työssä mukana olo on sinulle antanut? syitä, joiden takia olet pysynyt mukana 

tähän asti.  

 ovatko odotukset, joita sinulla oli, toteutuneet? 

 millaisia vaiheita on sisältynyt vuosien varrella SV työhön? (muutokset 

elämäntilanteessa?) 

 mikä työn tekemisessä on muuttunut? 

 mikä säilynyt? 

 mikä on jäänyt pois? 

 mikä on pitänyt mukana?  

Kerro vähän uskonelämästäsi? Mitä ajattelet kristillisistä arvoista? 

• Millaisia vaiheita? (uskoontulo, uskon vaiheita?) 

• miten nyt koet uskonelämäsi? Miten koet nyt kristilliset arvot elämässäsi? 

• liittyykö uskonelämä ja/tai kristilliset arvot SV työhön?  

• Onko sillä merkitystä, että teet avioparityötä juuri Kansan Raamattuseurassa?  

• Mitä ajattelet, voisiko SV työssä mukanaololla olla myös hengellinen 

ulottuvuus? 

Mitä ajattelet jatkosta? syitä, joiden takia olet mukana jatkossakin? 

 mikä SV työssä innostaa, niin että haluat olla mukana jatkossakin 

 voisitko kuvitella lopettavasi SV työn, jos, niin minkä takia jäisit pois? 

 mitä odotat tulevaisuudessa saavasi SV työstä? 

 miten tarina jatkuu? 

 Onko jotain mitä vielä haluat sanoa, joka ei ole tullut sanotuksi 
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Hyvä aviopari !      1.1.2014  LIITE 4 

Olen Terhi Jalo, teologian opiskelija Helsingin Yliopistossa ja monelle teille tuttu 

Samassa Veneessä avioparityöstä. Olen teologian opinnoissani graduvaiheessa ja 

pääaineena on uskonnonpedagogiikka, käytännöllisen teologian osastolta. Teen 

tutkimusta Kansan Raamattuseuran Samassa Veneessä -työn vapaaehtoisista 

avioparityön tekijöistä. Tutkimustani ohjaa uskonnonpedagogiikan professori 

Antti Räsänen. 

Tutkimuskysymykseni on: miksi avioparit ovat mukana Samassa Veneessä 

työssä? Milloin ja miten he tulivat mukaan toimintaan? Mikä on pitänyt heidät 

mukana vuosien saatossa? Mitä vaiheita työn tekemisessä on ollut ja mikä 

innostaa työhön edelleen? Olen kiinnostunut tästä prosessista avioparityön 

näkökulmasta katsottuna. 

Tutkimuskysymys on tärkeä siksi, että avioparityön koordinaattorit voisivat yhä 

paremmin kehittää koulutusten sisältöä ja vastata vapaaehtoisten muuttuviin 

tarpeisiin.  Avioparityö on vakiinnuttanut asemansa Kansan Raamattuseuran 

toiminnassa ja 30-vuotista taivalta juhlittiin viime keväänä.  Tulevina vuosina 

tarvitaan yhä edelleen vapaaehtoisia, vastuullisia ja toimintaan sitoutuneita 

aviopareja joilla on näky viedä työtä eteenpäin.   

Valitsen tutkimukseen noin 10 avioparia.  Käytän narratiivista eli kerronnallista 

tutkimusotetta ja aineiston analysoinnin jälkeen toivon löytäväni vastaukset 

tutkimuskysymykseen.  En tavoittele tutkimuksellani yleistettävyyttä vaan 

ymmärrystä ja lisätietoa Samassa Veneessä työn tekemiseen ja kehittämiseen. 

Pyydänkin nyt teitä osallistumaan tutkimukseen ja kertomaan oman tarinanne 

avioparityön vaiheista avuksi Samassa Veneessä työn eteenpäin viemiseen. 

Haastattelu kestää noin 40 minuuttia ja jokainen tutkimuksen osallistuva 

haastatellaan henkilökohtaisesti. Kaikki haastattelut ovat luottamuksellisia ja 

tutkimukseen kerättyä aineistoa käytetään vain ja ainoastaan tässä tutkimuksessa.  

Henkilöitä ja yksittäisiä tarinoita ei voida tunnistaa, vaan haastatteluaineisto on 

vain tutkijan käytössä.  

Mikäli voitte olla mukana tutkimuksessa, pyydän teitä vahvistamaan 

osallistumisenne sähköpostilla osoitteeseen terhi.jalo@helsinki.fi tai 

puhelinnumeroon 0405900074. Käytännönjärjestelyistä ja muista 

yksityiskohdista voimme sopia puhelimessa. 

Ystävällisin terveisin, Terhi 

Tervehdys meidänkin puolesta! On hieno asia, että Terhi valitsi gradunsa aiheeksi 

juuri Samassa Veneessä -työn vapaaehtoiset parit, olemme siitä innostuneita. 

Toivomme positiivista suhtautumista tähän tutkimukseen.   

Anu ja Jukka Mattsson 
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