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

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

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

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

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



Kunnioitetaan
- Jokaisen yksilöllistä halua kaikessa 

moninaisuudessaan

- Nautinnon, seksuaalisuuden, seksin ja 
ihmissuhteiden moninaisuutta

- Jokaisen seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta ja suostumusta



- Seksuaalinen hyvinvointi on tärkeä osa ihmisen 
hyvinvointia. 

- Diabeteksen vaikutukset sukupuolielämään 
vaikuttavat myös elämänlaatuun. 

- Diabeteksen kanssa eläminen voi vaikuttaa kaikkiin 
diabeetikoiden ja heidän kumppaneidensa 
valintoihin elämänkaarella.

- Sairauden lisäksi haluttomuutta voi aiheuttaa myös 
vaikeat tunteet.

- Jos terveydentila vaikuttaa toimintakykyyn, tämä voi 
vaikuttaa puolisoiden rooleihin.  



Sairaus voi aiheuttaa monenlaisia haasteita 
seksielämään:

- Erektiovaikeudet 

- Naisten seksuaalivaikeudet

- Totutut asennot eivät onnistu. 

- Pelko, häpeä

- Masennus, stressi ja väsymys heijastuvat 
seksielämään. 



- Avoimuus ja asiasta puhuminen on tärkeintä. 

- Seksuaalisuus ja läheisyys ovat paljon 
muutakin kuin yhdyntää. 

- Kumppaneilta vaaditaan turvallisen ilmapiirin 
luomista, hyväksyvää asennetta, avointa 
keskustelua ja kokeilumieltä.

- Sairastuminen voi tuoda myös aivan uusia 
näkökulmia seksuaalisuuteen (3 minuutin 
harjoitus)



- Hyvän hoitotasapainon merkitys 
seksuaalisuudelle

- Kysymykset erektio/yhdyntä/seksuaalisuuden 
vaikeuksista

- Psyykkisiin haasteisin on mahdollista saada 
apua

- Tuki sekä fyysisissä että tunne-elämän 
kysymyksissä

- Toimivien ihmissuhteiden ja kumppanin tuen 
merkitys



Miten ottaa seksuaalisuus puheeksi asiakastyössä?

- Oirepuheen lisäksi tärkeää ottaa rohkeasti ja 
systemaattisesti parisuhde ja mieliala puheeksi

- Parisuhdepulmien normalisointi
- Ammattilaisen neutraali ei-tietämisen positio -> 

asiakas omassa tilanteessaan asiantuntija -> 
vahvistaa potilaan toimijuutta

- Vaihtoehtoja yhteistoiminnallisesti, tärkeintä 
kuuntelu ja kuulluksi tuleminen

- Dialogiset M-kysymykset ”Millä kaikilla tavoilla 
seksuaalisuus näkyy suhteessanne?” tai ”Millä 
tavoilla seksuaalisuus on ollut puheissa 
parisuhteessanne?” 



Miten ottaa seksuaalisuus puheeksi asiakastyössä?

- Läpinäkyvyys hoitoprosesseissa 
- Tutkiva asenne
- Kumppani mukaan keskusteluun?
- Voimavarakeskeisyys:

o Mikä suhteessa on hyvää ja toimivaa? 
o Miten saada ylläpidettyä tai lisättyä toimivuutta 

suhteeseen? 
o Miten huomata ja nostaa arjessa esiin 

parisuhteen toimiva puoli? 



HARJOITUS

Mitkä ovat sinulle seksuaalisuuden 
toteuttamisen ”kaasuja”?





KIITOS!

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

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

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

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

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

Lotta Liimatainen
asiantuntija
lotta.liimatainen@parisuhdekeskus.fi
050 367 8016

Riina Poikkilehto
järjestötyöntekijä
riina.poikkilehto@parisuhdekeskus.fi
050 369 7894


