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PÄÄKIRJOITUS

Kätketyt maailmat - itseltä 
piilossa, suhteilta salassa

eillä kaikilla on kolme elämää: julkinen, yksityinen ja salainen.” Näin tode-
taan seminaarielokuvamme Salaisuuksien illallinen elokuvajulisteessa. Salai-
suuksilla on elämässämme merkittävämpi osa kuin tiedämmekään – sillä em-
mehän tiedä siitä, mikä on salaista. Tiettyyn rajaan asti salaisuudet suojelevat 
meitä. Piilotettuina ja kätkettyinä ne elävät meissä aiheuttaen haasteita ja 
ongelmia, joiden syntyperään on vaikea päästä käsiksi. Joskus ne alkavat pur-
kautua ihmisen oman sisäisen dynamiikan voimasta. Uniin, muistikuviin ja 
tietoisuuteen pääsyä vaativat asiat alkavat tulla tietoisuuteemme pyytämättä. 

Jokin asia ajankohtaisessa elämässämme on silloin salaisuuden purkautumisen laukaiseva tekijä. Salaisuuden säi-
lyttäminen on raskas tehtävä. Sen haltijan kuolema voi käynnistää tapahtumaketjun, jossa hänen menneisyytensä 
paljastuu eloon jääneille. Vaikka tarkoituksena on saattanut olla jonkun suojeleminen, salaisuus useimmiten 
tavalla tai toisella aiheuttaa vahinkoa ja satuttaa. Tietoinen salaisuuden säilyttäminen voi ajan paineessa käydä 
mahdottomaksi tai sietämättömäksi tehtäväksi ja salaisuuden kantaja voi itse paljastaa sen. Myös psykoterapeutti 
voi joutua salaisuuden kantajaksi, kun yksi terapiaan osallistuvista kertoo terapeutille jotakin – ja kieltää häntä 
paljastamasta sitä muille. 

Tänä vuonna Suhteessa Elävät Kuvat -seminaari toteutuu toista kertaa – nyt voimme siis puhua jo perintees-
tä! Tulevien päivien aikana paneudumme salaisuuksiin monipuolisesti. Seminaariotsikon mukaan salaisuudet 
voidaan jakaa suojaaviin ja satuttaviin. Suojaavilla salaisuuksilla joko valmistellaan jotakin mukavaa yllätyksen-
omaista, tai jätetään kertomatta sellaista, jota toisen ei tarvitse tietää. Joskus suojaava salaisuus voi jopa pelastaa 
jonkun hengen. Satuttavat salaisuudet puolestaan estävät tiedon ulkopuolelle jäävää elämästä omaa elämäänsä 
vapaasti. Ne estävät, rikkovat ja tuhoavat hyvää elämässä. Kielletyt ja torjutut tunteet vaikeuttavat elämää ja 
läheisiä suhteita. Salatut tapahtumat voivat vääristää todellisuutta. 

Salaisuuksia voidaan tarkastella myös aikaulottuvuudella – menneistä sukupolvista tuleviin sukupolviin. 
Perhesalaisuudet ovat voineet syntyä edellisten sukupolvien elämäntapahtumien ja elämän ratkaisujen myötä. 
Puolisoiden eletty elämä ennen heidän yhteistä parisuhdettaan voi sisältää kahdenlaisia salaisuuksia: Kaikkea 
puolison menneisyydestä ei voi tietää ja jotakin voidaan tietoisesti jättää kertomatta. Parisuhteen sisällä jatkumo 
yksityisyyden, yhteisen ja julkisen välillä tai jatkumo jaetun, peitellyn, salatun ja valehdellun välillä ei aina ole 
helposti tunnistettavissa ja määriteltävissä. Päätös syyllisyyttä tai häpeää herättävän tapahtuman salaamisesta tai 
julkistamisesta on eettinen kysymys, jonka ratkaisu vaikuttaa myös tulevien sukupolvien elämään.  

Tiedostamaton merkitsee ihmisen elämässä sitä, että ihminen on perimmältään salaisuus myös itseltään ja 
itselleen. Yksi psykoanalyyttisen psykoterapian tavoitteista on auttaa ihmistä tutkimaan ajatuksiaan, tunteitaan, 
kokemuksiaan ja suhteitaan sekä tulemaan vähitellen enemmän tietoiseksi sisäisestä maailmastaan. Tietoiseksi 
tuleminen avaa ihmisen halun kuunnella sisäistä maailmaansa, joka on alati muuttuva. 

Tämän vuoden seminaarimme elokuvat tulevat Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta ja Italiasta. Elokuvista 
ensimmäinen, Perhe August: Osage County, ja viimeinen, The Dinner, 
tarkastelevat salaisuuksia ylisukupolvisuuden ja perhedynamiikan näkö-
kulmista. Keskimmäiset kaksi elokuvaa, 45 vuotta ja Salaisuuksien illalli-
nen, puolestaan paneutuvat parisuhteisiin. Salaisuuksia niissä tarkastellaan 
aiemmin kuvaamani aikajanan kaikista ulottuvuuksista käsin. Ne kuvaavat 
salaisuuksien merkitystä yksilön elämälle, parisuhteelle, perheelle, suvulle ja 
laajemmalle yhteisölle. Kaikissa elokuvissa voi tunnistaa yksilöiden sisäis-
tä ja ihmisten välistä jännitettä salaisuuden säilyttämisen ja paljastamisen 
välillä. Joskus kumpikaan vaihtoehdoista ei tunnu mahdolliselta. Kaikissa 
elokuvissa nähdään yhdessä ruokailua ja oksentamista. Tiedon ja salaisuuk-
sien merkitys mielen ravintona tai myrkkynä saa näin kuvallisen ilmaisun. 
Vaikeita isoja asioita tulee voida pureskella rauhassa. Jotkut asiat ovat hel-
pommin sulavia ja sulatettavia kuin toiset. Liian suuri määrä sulateltavaa tai 
pilaantuneen ravinnon syöminen saa aikaan pahoinvointia ja mahdollisesti 
oksentamisen. Aines, jota mieli ei kykene vastaanottamaan, purkautuu ulos 
paineella. 

Tänäkin vuonna seminaarin suunnittelu ryhmässämme on ollut innosta-
vaa. Kokoonnuimme yhteiseen viikonloppuun, katsoimme valitut elokuvat 
ja keskustelimme niistä. Lämmin kiitos Sauli Airikalle, Anne Anttoselle ja 
Jaana Lähteensuolle tässä työryhmässä mukana olosta! Kiitos tuottajallem-
me Aliina Aavaluomalle tapahtuman suunnittelu- ja arviointityöryhmässä mukana olosta sekä kaiken käytännöl-
lisen toteutumisen varmistamisesta! Kiitos Kevyesti Keskellä Päivää -orkesterille – voimme olla ylpeitä hienosta 
housebandistämme! Erityinen kiitos kuuluu Suomen Elokuvasäätiölle, joka innostui tapahtumastamme ja toi-
votti meidät tervetulleeksi Kino K-13:n tiloihin. Suhteessa Elävät Kuvat on alkanut juurtua osaksi suomalaisia 
elokuvatapahtumia.  

Sanna Aavaluoma

”Elokuvissa voi     
tunnistaa yksilöiden 
sisäistä ja ihmisten 
välistä jännitettä 
salaisuuden säilyt-
tämisen ja paljasta-
misen välillä.

”M
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PERJANTAI 6.9.2019
09.00 – 09.30  Ilmoittautuminen
09.30 – 10.00  Avaussanat, Sanna Aavaluoma
10.00 – 12.05  Perhe – August: Osage County (John Wells 2013) 121min
12.05 – 13.05  Lounas (omakustanteinen)
13.05 – 14.00  Luento: Ylisukupolviset salaisuudet
  Sauli Airikka
14.00 – 14.15  Tauko
14.15 – 15.50  45 vuotta (Andrew Haigh 2015) 91min
15.50 – 16.10  Kahvi + pulla 
16.10 – 17.10  Luento: Parisuhteelta kätketyt salaisuudet
  Jaana Lähteensuo   
  17.15  Tervetuliaismaljat
  Tutustumista esittelypöytiin
  18.00  Buffet-illallinen
  Kilpailu
  Orkesterina Kevyesti keskellä päivää 
  22.00  Iltamat päättyvät

LAUANTAI 7.9.2019
09.00 – 10.40  Salaisuuksien illallinen (Paolo Genovese 2016) 97min
10.40 – 11.30  Luento: Yksityisyys, avoimuus, ja salaaminen suhteissa
  Anne Anttonen
11.30 – 12.30  Lounas (omakustanteinen)
12.30 – 14.30  The Dinner (Oren Moverman 2017) 120 min
14.30 – 14.45  Kahvi ja pulla 
14.45 – 15.30  Luento: Paljastumisen ja paljastamisen pelko
  Sanna Aavaluoma
15.30 – 17.00  Paneelikeskustelu: Salaisuuksien purkautuminen ja purkaminen 
  17.00  Päätössanat ja seminaarin 2020 esittely

Seminaari siirtyi 
uuteen paikkaan
Ensimmäinen Suhteessa Elävät Kuvat 
-seminaari 2018 toteutui uuden suoma-
laisen elokuvahistorian kannalta arvok-
kaassa ympäristössä, Kulttuurikomplek-
si Andorrassa. Andorran omistajien Aki 
ja Mika Kaurismäen elokuvien tunnel-
ma oli käsinkosketeltavasti läsnä. Ta-
pahtumassa nähdyt elokuvat edustivat 
suomalaisen elokuvan historian alkutai-
valta. Seminaariympäristö toi seminaa-
riimme jatkumon tähän päivään suoma-
laisen elokuvan tarinassa. 

Olimme jo sopineet vuoden 2019 
seminaarin järjestämisestä, kun saapui 
yllättävä tieto Andorran vuokrasopi-
muksen irtisanomisesta ja sen myötä 
toiminnan päättymisestä Eerikinkadul-
la. Kiitämme lämpimästi Andorran hen-
kilökuntaa mutkattomasta yhteistyöstä 

ja toivotamme onnea uusiin toimintati-
loihin Vallilan konepajalle!

Uuden seminaaripaikan löytyminen 
tapahtumamme tarpeita vastaavaksi ei 
ollut helppoa. Tarvitsimme paikan, jossa 
yhdistyvät hyvä sijainti, elokuvateatteri 
nykyaikaisella tekniikalla ja mahdollisuus 
illanviettoon samoissa tiloissa. Yhtey-
denotto Suomen Elokuvasäätiöön tuot-
ti nopeasti tulosta. Tapaaminen Riitta 
Haapiaisen kanssa oli lämminhenkinen 
ja innostava. Suomen elokuvasäätiö toi-
votti tapahtumamme tervetulleeksi elo-
kuvateatteri Kino K-13:n tiloihin. 

Kino K-13 sijaitsee Katajanokalla 
Suomen Elokuvasäätiön toimitilojen 
yhteydessä kauniissa makasiiniraken-
nuksessa, osoitteessa Kanavakatu 12, 
00160 Helsinki.
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Tapahtuman tekijät

SANNA AAVALUOMA
• Tapahtuman johtaja, 

luennoitsija ja paneelikes-
kustelun puheenjohtaja

• Tapahtumaelokuvien 
arviointityöryhmän jäsen

• Psykiatrian erikoissai-
raanhoitaja

• Vaativan erityistason 
perhepsykoterapeutti 

• Erityistason integratiivi-
nen paripsykoterapeutti

• Psykoanalyyttinen 
paripsykoterapeutti ja 
kouluttaja

Suhteessa Oy, Helsinki

SAULI AIRIKKA
• Luennoitsija, paneelin 

asiantuntijajäsen
• Psykiatrian erikoissai-

raanhoitaja
• Vaativan erityistason 

perhepsykoterapeutti
• Psykoanalyyttinen pari- 

psykoterapeutti

Psykoterapiat Airikka & 
Airikka, Turku

ANNE ANTTONEN
• Luennoitsija, paneelin 

asiantuntijajäsen
• TM
• Tunnekeskeinen pari- 

psykoterapeutti
• Psykoanalyyttinen pari- 

psykoterapeutti

Kirkon kasvatus- ja per-
heasiat, perheneuvonnan 
asiantuntija
Yksityisvastaanotto

JAANA LÄHTEENSUO
• Luennoitsija, paneelin 

asiantuntijajäsen
• TM
• Erityistason psykoana-

lyyttinen yksilöpsykote-
rapeutti

• Psykoanalyyttinen pari- 
psykoterapeutti

Tampereen Perheasiain 
neuvottelukeskus
Yksityisvastaanotto

KEVYESTI KESKELLÄ 
PÄIVÄÄ
• Tapahtuman House band

Jouni Aavaluoma: Rummut
Mirja Aittamo: Laulu
Seppo Jukarainen: Kitara
Arja Kalistaja-Tikka: Laulu
Erkki Kärkkäinen: Laulu
Anssi Petas: Koskettimet
Selja Raudas: Saksofoni, 
congat
Osmo Toiviainen: Basso
Mikko Joenpolvi: Äänet

ALIINA AAVALUOMA
• Tapahtuman tuottaja
• Tapahtumaelokuvien 

arviointityöryhmän jäsen
• Medianomi AMK

Suhteessa Oy, Helsinki

JUSSI KOTKAVIRTA
• Paneelin asiantuntijajäsen
• FT, dosentti
• Psykoanalyytikko

Yksityisvastaanotto

SIRKKU SUONTAUSTA- 
KYLÄINPÄÄ
• Paneelin asiantuntijajäsen
• Perhelääkäri
• Perheterapeutti

Kanta-Hämeen Keskussairaala
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Jussi Kotkavirta
Asiantuntijapanelistimme Jussi 
Kotkavirta on filosofian tohtori, 
dosentti ja psykoanalyytikko. Leh-
dellemme Jussi kertoo suhteestaan 
elokuviin ja salaisuuksiin seuraa-
vasti:

Nuorena olin perustamassa koti-
paikkakunnalleni elokuvakerhoa, 
ja opiskelijavuosinani vietin paljon 
aikaa elokuva-arkistossa. Kuiten-
kaan minusta ei ole tullut varsi-
naista elokuvaihmistä.  Katson 
elokuvia valikoivasti, usein varsin 
hajamielisesti. Valtaosaa elokuvis-
ta en halua ylipäätään nähdä. Eri-
tyisesti vanhempia toimintafilmejä 
ja länkkäreitä katson mielelläni, 
kun palaudun töistä ja tarvitsen 
jotakin, jonka äärellä taantua. 
Eurooppalaisia elokuvia, etenkin 
ranskalaisia, niin vanhoja kuin 
uusia, katson hyvin mielelläni, 
amerikkalaisia elokuvia sen sijaan 
harvemmin.

Salaisuudet kuuluvat elämään. 
Aikuisilla on omat juttunsa, jotka 
eivät kuulu lapsille, miehillä oman-
sa ja naisilla omansa, joita kaikkia 
ei jaeta muille, niin kuin on lapsil-
lakin. Nämä ovat ”hyviä salaisuuk-
sia”. Mutta on myös ”pahoja sa-
laisuuksia”, asioita, joista vaietaan 
koska niihin liittyy paljon häpeää 
ja syyllisyyttä, tai vihaa ja katke-
ruutta. Hyvät salaisuudet kuuluvat 
elämään, suojaavat meitä asioilta, 
jotka eivät meille kuulu, tekevät 
mahdolliseksi kuvittelun; pahat sa-
laisuudet sen sijaan eristävät ihmi-
siä toisistaan ja ylläpitävät vaikeita 
asetelmia. 

Salaisuudet ovat askarruttaneet 
minua pienestä pitäen, eritoten 
siksi että isäni taustaan liittyy yhtä 
ja toista sellaista, mistä hän ei itse-
kään ollut täysin selvillä ja mistä 
hän ei myöskään täysin avoimesti 
puhunut. Hänen isänsä surmattiin 
kansalaissodassa ja hän itse taisteli 
eturintamalla sekä talvi- että jatko-
sodassa.  Kuten niin monen muun 
elämään, kaikki tämä on heittänyt 
varjonsa ja jonkinlaisen salaisuuk-
sien verkon. 

Sirkku Suontaus- 
ta-Kyläinpää
Asiantuntijapanelistimme Sirkku 
Suontausta Kyläinpää on perhelää-
käri ja perheterapeutti. Parhaillaan 

Sirkku opiskelee traumapsykote-
rapeutiksi. Sirkku on kirjoittanut 
kirjan Perhesalaisuudet – vaikene-
misesta vapauteen. Hän on myös 
julkaissut runokokoelman Helmi-
simpukka – runoja uupumukses-
ta, särkyneisyydestä ja toivosta. 
Tämän sivun runot ovat Sirkun 
kirjoittamia. Lehdellemme Sirkku 
pohtii salaisuuksia seuraavasti:

Aloin tiedostaa synkkien perhesa-
laisuuksien maailmaa syvemmin 
opiskellessani perheterapeutiksi. Ei 
mennyt kauan aikaa tajuta, kuinka 
yleinen, monitahoinen, haastava ja 
laaja alue oli. Samalla näkyi selväs-
ti, kuinka perhesalaisuuksilla todel-
lakin oli taipumusta piiloutua ja ne 
herättivät paljon vaikeita kysymyk-
siä. Koska alue oli niin laaja, siitä 
syntyi lopulta kirja. 

Vuosien varrella luennoidessa-
ni perhesalaisuuksista oli yleinen 
ilmiö, että osa kuulijoita tiesi erit-
täin hyvin, mitä perhesalaisuus 

tarkoitti. Toiset tulivat uteliai-
suudesta tai olivat muuten lähellä 
ilmiötä. Luennon jälkeen moni 
tuli sanomaan, että hekin olivat 
tajunneet heillä olevan perhesalai-
suuksia.

Ihmisten tarinoissa näkyy ki-
peästi se, miten perhesalaisuudet 
sulkevat ihmiset vaietuiksi muurien 
taa yksinäisyyteen, josta tuntuu 
mahdottomalta astua ulos. On pel-
koa, häpeää, syyllisyyttä. Maailma 
alkaa vääristyä.

Salaisuutesi kätkettynä
tuskasi
syvälle painunut
ja yksinäisyyteen sidottu

huutaen ruumiissasi
ja painajaisina pimeydessäsi

sitä
mitä ei saanut sanoa
näkymättömiin peitetyn

Synkät perhesalaisuudet ovatkin 
salaisuuksista vahingollisimpia, 
koska luottamus ja vuorovaikutus, 
jota tunnemme ja koemme ja jos-
sa olemme kasvaneet läheistemme 
kanssa, vaikuttavat olennaisesti 
identiteettimme muodostumiseen, 
kykyymme muodostaa läheisiä ih-
missuhteita ja tukiverkkoja.

Kun oivaltaa, että perhesalai-
suudelle pitäisi tehdä jotain, herää 
kipeitä kysymyksiä, miten.

Silloin on tärkeää tiedostaa, että 
perhesalaisuuden esille tuominen ei 
ole niinkään vain sen kertomista tai 
paljastamista, vaan se on avaami-
sen ja purkamisen tapahtumaketju, 
johon tapahtuman tai asian käsit-
telemiseen liittyvät myös kaikki ne 
tunteet, joiden vuoksi salaisuus on 
syntynyt, joita siihen on liittynyt ja 
edelleen liittyy.

Vaiettu kyynel
piilossa itketty
yksin

kuka näkisi näiden seinien taa
häpeään kätketyt

toisi valoon
näkymättömiin hautautuneet
vapauttaisi salaisuuteen sidotut

Tehtävä ei ole helppo, mutta on 
helpottavaa tietää, että on olemas-
sa keinoja, jotka auttavat. Vaativaa 
työtä helpottaa se, että on useita 
keinoja ja asioita, joita huomioi-
malla voidaan helpottaa salaisuuk-
sien avaamista.

Panelistit lähikuvassa

OIKAISU
Edellisen numeron 
pääkirjoituksessa 
kerrottiin tapah-
tuman syntyhisto-
riasta. Tapahtuman 
perustamista ehdot-
taneeseen ryhmään 
kuului myös Jaana 
Lähteensuo.



Elokuvat
Suhteessa Elävät Kuvat | 6.-7.9.2019 6

Perhe – August: Osage County 
Ohjaaja: John Wells 2013

Pääosissa: Sam Shepard (Beverly)
Meryl Streep (Violet)
Julia Roberts (Barbara)
Evan McGregor (Bill)
Julianne Nicholson (Ivy)
Juliette Lewis (Karen)
Dermot Mulroney (Steve)
Margo Martindale (Mattie-Fae)
Chris Cooper (Charles)
Benedict Cumberbatch (Pikku Charles)

Oikeudet: Scanbox Entertainment Finland Oy

Vanhempien kriisitilanne saa aikuiset tyt-
täret palaamaan lapsuuden kotiinsa. Myös 
muiden sukulaisten saapuessa perheenjä-
senten väliset jännitteet ja katkeruudet akti-
voituvat. Salaisuudet alkavat paljastua.

45 vuotta
Ohjaaja: Andrew Haigh 2015

Pääosissa: Charlotte Rampling (Kate)
Tom Courtenay (Geoff)

Oikeudet: Oy Future Film Ab

Pikkukaupungissa asuva pariskunta valmis-
telee 45-vuotishääpäivänsä juhlaa. Yllättäen 
saapuva kirje paljastaa miehen menneisyy-
teen haudatun salaisuuden ja mullistaa pa-
rin elämän. 

Salaisuuksien illallinen
Ohjaaja: Paolo Genovese 2016

Pääosissa: Giuseppe Battiston (Peppe)
Anna Foglietta (Carlotta)
Marco Giallini (Rocco)
Edoardo Leo (Cosimo)
Valerio Mastandrea (Lele)
Alba Rohrwacher (Bianca)
Kasia Smutniak (Eva)

Oikeudet: Oy Future Film Ab

Seitsemän ystävää päättää pitää pitkän 
illallisen ajan kännykät esillä, lukea kaik-
ki illan aikana saapuvat viestit ja puhua 
puhelut kaiuttimen kautta. Illan aikana 
paljastuvat salaisuudet ravistelevat paris-
kuntien ja ystävien käsityksiä itsestään ja 
toisistaan. 

The Dinner
Ohjaaja: Oren Moverman 2017

Pääosissa: Richard Gere (Stan Lohman)
Laura Linney (Claire Lohman)
Steve Coogan (Paul Lohman)
Rebecca Hall (Katelyn Lohman)
Chloe Sevigny (Barbara Lohman)

Oikeudet: NonStop Entertainment AB

Elokuva johdattaa katsojat eettisten ja mo-
raalisten kysymysten äärelle hetkellä, jossa 
kaksi perhettä on päätöksen edessä salai-
suuden synnyttämisen tai paljastamisen 
välillä.

Suhteessa 
pastillirasia                             

kuuluu jokaisen   
Eläviin Kuviin
saapuvan taskuun!



Ylisukupolviset salaisuudet
Ylisukupolvisuudella 
tarkoitetaan tiedostamat-
tomia tai tietoisia suku-
polvelta toiselle siirtyviä 
intrapsyykkisiä ja inter-
subjektiivisia kokemuksia, 
jotka vaikuttavat yksilön 
integraatioon, identiteet-
tiin ja rooleihin. 

Historia, kulttuuri, yhteiskunnal-
liset tekijät, ajan ilmapiiri, aikai-
semmat sukupolvet, sekä perhe ja 
parisuhde vaikuttavat yksilön itse-
kokemukseen, sekä hänen suhtei-
siinsa molemminpuolisesti. Martti 
Siiralan lause, ”se mikä ei tule yh-
dessä jaetuksi, esimerkiksi puhutuk-
si, tulee jonkun kannettavaksi”, on 
hyvin kuvaava salaisuuksien synty-
misen kannalta. 

Elokuvaa katsellessa kannattaa 
pitää tämä mielessä, sillä elokuvassa 
edellisen sukupolven virheet tulevat 
karulla tavalla seuraavan sukupol-
ven eteen. Miten eri perheenjäse-
net reagoivat erilaisiin tapahtumiin 
ja alkavat kantaa omaa käsitystään 
niistä omassa mielessään, eikä 
yhteistä ymmärrystä pääse synty-
mään? Toinen sisaruksista saattaa 
esimerkiksi unohtaa jotain tapah-
tuneen, kun taas toinen muistaa 
sen kaiken aikaa, mutta molemmat 
siirtävät sen seuraaville sukupolville 
eri tavoin.

Freudin näkemys ylisukupolvisuu-
desta nousee oidipuskompleksin 
teorian kautta. Keskeisenä hänen 
näkökulmassaan oli isän rooli. Hän 
uskoi hysteeristen naispotilaiden 
tulleen isänsä viettelemiksi. Hän 
tutki oman isänsä kuoleman mer-
kitystä, jonka hän näki olleen kaik-
kein tärkein tapahtuma miehen/
ihmisen elämässä. 

Oidipuskompleksi edustaa fan-
tasiaa isänmurhasta. Toisin kuin 
myytissä, psyykkisessä kehitykses-
sä isä tapetaan vain metaforisesti. 
Freudin mukaan isänmurhasta tulee 
selitys syyllisyydelle, jolla on omat 
seurauksensa.

Miten ylisukupolviset siirrot sitten 
toteutuvat, ja siirtyvät sukupolvesta 
toiseen. Freudin mukaan ihmisellä 
ei ole tarvetta keskittyä pelkästään 
omaan itseensä, vaan hän haluaa 
samanaikaisesti liittyä sukupolvien 
väliseen ketjuun. 

Tämän vuoksi keskeiseksi kysy-
mykseksi nouseekin: ”Miten suku-

polvia ylittävistä yhteyksistä tulee 
nykyisyydessä yksilön psyyken pe-
rustavaa laatua olevien rakenteiden 
ja prosessien muovaajia?” Missä 
suhteessa eri tekijät meihin vaikut-
tavat, miten paljon geneettisellä 
perimällä on merkitystä, tai miten 
vanhempien psyykkiset taipumuk-
set periytyvät kasvuolosuhteiden 
myötä? Nämä kaikki ovat mielen-
kiintoisia kysymyksiä pohdittaessa 
ylisukupolvisuutta.

Elokuvassa Perhe – August: Osa-
ge County, Violet ja Beverly Wes-
ton ovat addiktioilleen antautunut 
pariskunta. Beverly oli aikoinaan 
arvostettu runoilija, joka on al-
koholisoitunut jossain elämänsä 
vaiheessa. Violet-vaimo perustelee 
syöpäsairaudellaan voimakasta lää-
keriippuvuuttaan, vaikkakin vaikut-
taa popsivan pillereitä enemmänkin 
lievittääkseen omaa katkeruuttaan 
elämää kohtaan, tihkuen myrkyl-
listä elämänasennettaan kaikkia 
läheisiään kohtaan. He asuvat kah-
destaan valtavassa talossa keskellä 
helteistä preeriaa. 

Kummallakin on siis paha päih-
deongelma, toisella alkoholiin, toi-
sella lääkkeisiin. Päihdeongelmassa 
on aina kyse myös, sekä yksilön 
että lähiyhteisön pulmasta, eikä sitä 
pidä nähdä pelkästään somaattise-
na tai psykiatrisena sairautena tai 
terveysongelmana. Päihdeongelma 
on sidoksissa yksilön sosiaaliseen 
tilanteeseen, sekä hänen elämänsä 
historiaan liittyviin seikkoihin. 

Tämän vuoksi päihdeongelmiin 
liittyvää ylisukupolvisuutta ei voi 
tarkastella pelkästään yksilön tai 
perheen sisäisenä ongelmana, vaan 
se heijastuu laaja-alaisesti päihde-

ongelmaisten vuorovaikutusym-
päristöön tuottaen niissä erilaisia 
vaikutuksia.

Päihdeongelmien ylisukupolvisuu-
dessa ei ole kyse pelkästään päihtei-
den käytön siirtymisestä, vaan myös 
toiminta- ja vuorovaikutusmallien 
välittymisestä tässä kokonaisuu-
dessa. Ongelmien ylisukupolvinen 
siirtyminen onkin monimutkaista 
ja se tapahtuu erilaisten mekanis-
mien välityksellä. Päihdeongelman 
taustalla on usein kyvyttömyys sie-
tää turhautumista, joka taas syntyy 
jo lapsuudessa erilaisten kasvatuk-
sellisten vuorovaikutusongelmien 
seurauksena, josta seuraa vaikeuksia 
tunteiden säätelyyn. 

Näin ollen alkoholin ja huumei-
den käytöllä pyritään lieventämään 
tai niiden avulla pyritään välttä-
mään vaikeita tunteita. Lääke tai 
alkoholi tuo kokemuksen kaikki-
voipaisuudesta poistaen estot, mikä 
antaa voimaa, ja vapauttaa psyko-
logisesta kivusta, jolloin tarjolla on 
idyllinen ahdistuksesta vapaa tila.

Päihderiippuvuudella on parisuh-

teen kannalta projektiivinen mer-
kitys riippumatta siitä, onko kyse 
molempien puolisoiden päihde-
ongelmasta vai vain toisen. Päih-
deongelma estää parisuhteessa 
useimmiten muiden parisuhde-
ongelmien ratkaisua, sillä minkä 
tahansa parisuhteeseen liittyvän 
ongelman voidaan katsoa johtuvan 
”päihdeongelmasta”, joka näin voi 
toimia yhteisenä defenssinä suhteen 
vaikeuksiin. Päihteiden käyttö voi 
olla kommunikaation muoto, jonka 
avulla pidetään yllä jotain tiedos-
tamatonta uskomusta tai niiden 
avulla voidaan välttää emotionaa-
lisen tai seksuaalisen läheisyyden 
vaikeuksia. 

Pariterapia päihde- ja riippu-
vuusongelmaisten kanssa on haas-
tavaa. Yksilöllisten vaikeuksien li-
säksi pari tulisi saada ymmärtämään 
se, mitä päihteiden käyttö parisuh-
teessa palvelee ja antamaan myös 
sille merkitys. Pariterapiassa on 
haaste säilyttää esillä molemmat nä-
kökulmat, sekä samalla tutkia parin 
dynamiikkaa, ja samalla pitää mie-
lessä päihteiden käytön yksilöllinen 
merkitys ja kunkin kyky hallita sitä.

Beverly palkkaa kotiapulaisen John-
nan, joka koko elokuvan ajan seuraa 
tapahtumia taustalla, ja omaa mer-
kityksensä tapahtumien kulussa. 
Johnnan palkkaamisesta seuraa pa-
riskunnan välille tiukkaa sanailua. 
Herättyään Violet huomaa Bever-
lyn kadonneen, ja hänen tuekseen 
saapuvat ensin hänen siskonsa Mat-
tie Fae ja miehensä Charles sekä Vi-
oletin ja Beverlyn Ivy-tytär. 

Paikalle hälytetään myös heidän 
kaksi muuta tytärtään. Vuosia van-
hempiensa tapaamisia vältellyt ja 
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kaukana asuva Barbara yrittää pei-
tellä oman perheensä hajoamista, 
vaikkakin aviomies Bill ja tytär Jean 
ovat hänen mukanaan. Kolmas ty-
tär Karen saapuu sulhasensa Steven 
kanssa. Hän pyrkii hautaamaan 
kohtaamisen alla piilevät jännitteet, 
ja yleensäkin elämän realiteetit lo-
puttomaan höpötykseen ja pilvilin-
noissa elämiseen.

Myöhemmin paikalle saapuu 
Mattie Faen ja Charlesin poika, 
”pikku-Charles”. Pöytä on näin 
katettu tapaamiselle, jossa vain 
vaivoin kurissa pidetyt katkerat 
muistot ja tunteet ryöpsähtävät val-
loilleen. Hiljalleen niin pienet kuin 
suuretkin salaisuudet paljastuvat, ja 
katkeruus siirtyy jälleen yhden su-
kupolven eteenpäin. 

Keskellä Oklahoman hiljaisia 
tasankoja mahdollisuutta pakoon 
ei ole. Sietämätön helle vie vasta-
rinnan perheenjäsenistä. Barba-
ra ja Karen ovat lähteneet etäälle 
pakoon perheen historiaa, mutta 
menneisyys ei ole täysin päästänyt 
heitä otteestaan. Ivy on jäänyt lä-

helle huolehtimaan riippuvaisista ja 
avuttomista vanhemmistaan. Hän 
on näin vahvasti kiinni perheen 
ajankohtaisissa ongelmissa, mutta 
salaisuudet iskevät myös häneen 
karmeimmalla tavalla. 

Perhetilalla vietetty aika avaa 
haavat ja vanhempien addiktioiden 
värittämä lapsuus nostaa päätään 
uudelleen. Pelot riippuvuuksien 
periytymisestä, sekä vihan ja katke-
ruuden tunteet odottavat vain väy-
lää purkautuakseen.

Elokuvassa ovat vahvasti läsnä äi-
din ja tyttärien väliset suhteet, sil-
lä onhan Violetilla kolme tytärtä 
ja suhde heihin kaikkiin on varsin 
erilainen. 

Äidin ja tyttären välinen rak-
kaussuhde on sekä todellinen, että 
toiveiden ja mielikuvituksen sä-
vyttämä. Äiti on tytölle sekä rak-
kauden että samaistumisen kohde. 
Näiden laatu ja ilmenemismuodot 
vaihtelevat kehitysvaiheesta toiseen. 
Seksuaalisen halun kohde kuitenkin 
erottaa heidät, vaikka äidin käsityk-

set seksuaalisuudesta vaikuttavat 
olennaisesti tyttären seksuaalisuu-
teen. 

Äidin ja tyttären rakkaussuhtee-
seen kuuluu olennaisesti mies, äidin 
rakastettu, tyttären isä. Näin ollen 
äidin kyky ja tapa rakastaa miestä 
välittyy tyttärelle, ja vaikuttaa hä-
nen tapaansa rakastaa ja valita elä-
mänkumppaninsa.

Miten Violet on kyennyt rakasta-
maan tyttäriään vai onko hän kyen-
nyt siihen lainkaan? Tyttärien suhde 
äitiin näyttäytyy elokuvassa kovin 
erilaisena, kuten myös heidän elä-
mänsä vaikeudet. 

Ivy on jäänyt äitinsä hoitajaksi, 
ja hänen elämänsä tragediaksi on 
muodostunut vaikeus solmia pari-
suhdetta, sillä se olisi vaatinut irtau-
tumista nimenomaan äidistä. 

Karen elää illuusioissaan hyvästä 
rakastavasta miehestä joutuen kerta 
toisensa jälkeen pettymään. Hän 
kuitenkin kieltää totuuden, mikä 
ilmeisesti saa hänet uskomaan unel-
man toteutumiseen. 

Barbara on paennut kauas ir-
taantuakseen äidistään, mutta sa-
mankaltaisuus äidin kanssa näyt-
täytyy hänessä sisariaan selvimmin 
johtaen hänet oman parisuhteensa 
ongelmiin. 

Ylisukupolviset salaisuudet vai-
kuttavat kuitenkin vahvasti kaik-
kien elämään.
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Salattu morsian, 
jäädytetyt tunteet
Ihminen kypsyy iän myö-
tä, sanotaan. Psyykkiseen 
kypsymiseen tarvitaan 
aikaa, jota ikääntyminen 
tuo mukanaan. Aika yksi-
nään ei kuitenkaan tuota 
kykyä omien tunteiden 
tuntemiseen, mistä psyyk-
kisessä kypsyydessä on 
pitkälti kyse. 

Kyky tuntea omat tunteet turvau-
tumatta varhaisiin puolustusmeka-
nismeihin edellyttää mielen sisäisiä 
kehityskulkuja, jotka toteutuvat kan-
nattelevassa ja sisällyttävässä (contai-
ning) ympäristössä. Tämän puuttu-
essa mikään aika ei riitä kypsymiseen. 

Brittiläinen elokuva 45 vuotta 
on psykologisesti tarkka kuvaus 
Katen ja Geoffin avioliitosta. Sa-
malla se on riipaiseva kertomus 
tunteiden tuntemisen vaikeudesta 
ja suremiseksi kutsutun psyykkisen 
työn hankaloitumisesta.

Elokuva käynnistyy kuvaamalla 
Katen ja Geoffin rutinoitunutta aa-

mua. Katen ja Geoffin 45. hääpäivä 
lähestyy, ja he aikovat juhlistaa sitä 
ystäviensä kanssa seuraavana lauan-
taina. Postin mukana saapuu kirje, 
joka suistaa raiteiltaan lapsettoman 
pariskunnan vakaalta ja harmoni-
selta vaikuttavan elämän. 

Kirjeessä kerrotaan, että jääti-
kön sisältä on paljastunut naisen 
ruumis Sveitsin Alpeilla. Nainen 
on todennäköisesti Geoffin nuo-
ruuden rakastettu Katya. Nuoruu-
dessa tapahtunut traaginen onnet-
tomuus ja traumaattinen menetys 
murtautuvat Geoffin mieleen tuo-
reina ja käsittelemättöminä. 

Kirjeessä esitetään kutsu saa-
pua Sveitsiin katsomaan ruumista. 
Geoff miettii, miten Katya näyttää 
samalta kuin ennenkin ja hän itse on 
vanhentunut. Katya elävöityy Geof-
fin mielessä niin kuin onnettomuut-
ta ei olisi koskaan tapahtunutkaan.

Kate on huolissaan Geoffin mie-
lentilasta ja toimintakyvystä tämän 
vaikuttaessa järkyttyneeltä, ajatuk-
siinsa uppoutuvalta ja vetäytyvältä. 

Geoff tarvitsee sanakirjan, jot-
ta voi selvittää saksaksi kirjoitetun 
kirjeen tarkan sisällön. Kate aut-
taa Geoffia löytämään sanakirjan, 

mutta tekee sen vastentahtoisesti ja 
epäröiden. 

Sana sanalta, hetki hetkeltä ja 
päivä päivältä avautuva Geoffin 
menneisyys kasvattaa Katen huo-
lestuneisuutta, joka ei kohdistu 
enää Geoffiin vaan pikemminkin 
häneen itseensä. Kun aiemmin sa-
lattu menneisyys paljastuu, Kate 
ymmärtää miehensä halunneen yh-
teistä elämää Katyan kanssa. 

Katen on vaikea tunnistaa paljas-
tumisen herättämiä tunteita. Hän 
alkaa tulkita miehensä reaktioita 
omasta hätäännyksestään käsin. 
Katen mielessä Katyasta tulee toi-
nen nainen ja kilpailija, joka uhkaa 
hänen omaa erityistä paikkaansa ja 
merkitystään Geoffin mielessä. 

Paitsi ajankohtaiseen elämään, 
myös parisuhdetta edeltävään his-
toriaan liittyvät ihmiset tai asiat 
voivat muodostua kilpailijoiksi, 
kun oidipaalisuuteen eli kolmen-
keskisyyteen liittyvät kysymykset 
vaativat työstämistä. 

Melanie Kleinista lähtien oi-
dipaalisuus on tunnistettu myös 
varhaisessa muodossa. Tällöin kyse 
ei ole niinkään ulkopuolisuuden 
synnyttämistä tunnelmista kolmen 

henkilön muodostamassa asetel-
massa, vaan kahdenkeskisen suh-
teen luotettavuudesta tilanteessa, 
jossa kolmas taho tulee havaituksi. 

Vauva kykenee sietämään ha-
vainnon äidin mielessä olevasta 
isästä tai muusta kumppanista, 
mikäli äidin tarjoama kannatteleva 
hoito ja sisällyttäminen (contain-
ment) ovat vauvan kokemina riit-
täviä. Tällöin havainto siitä, että 
äidin mielessä on muutakin äidille 
tärkeää kuin lapsi itse, edistää lap-
sen erillistymiskehitystä. 

Mikäli hoito ja sisällytetyksi tu-
leminen on riittämätöntä, koetaan 
havaittu kolmas taho kuitenkin uh-
kana elintärkeälle kahdenkeskiselle 
suhteelle ja viime kädessä itse elä-
mälle. Varhaisiin puolustusmekanis-
meihin turvautuminen vahvistuu.

Elokuvassa 45 vuotta kuvataan ah-
distusta, joka on varhaista perua. 
Kate ja Geoff ovat tiedostamat-
tomasti solmineet suhteen, jonka 
avulla he pyrkivät suojautumaan 
minuuden tasapainoa uhkaavilta 
tuntemuksilta ja kokemuksilta. 

Tässä mielessä heidän aviolii-
tollaan on narsistisesti latautunut 
tehtävä. He ylläpitävät idealisoitua 
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kahdenkeskisyyttä, joka perustuu 
oletettuun samanmielisyyteen ja 
saumattomaan yhdessäoloon. 

Ajatukset ja tunteet koetaan 
yhteisinä tai yhteisesti tiedettyinä. 
Monet parit kokevat rakastuessaan 
tällaisen vaiheen, joka auttaa heitä 
arvokkaalla tavalla saavuttamaan 
kokemuksen ”meistä kahdesta”. 

Kun idealisoitu kahdenkeskisyys 
muodostuu pysyväksi käsitykseksi ja 
ainoaksi sisäiseksi representaatioksi 
parisuhteesta, se toimii turvapaik-
kana kasvua ja kypsymistä estävällä 
tavalla. Turvaa haetaan erillisyydel-
tä, joka merkitsisi omien tunteiden 
tunnistamista ja tuntemista sekä 
omien rajojen piirtymistä esiin.

Välillä Geoff haluaa vetäytyä 
omaan rauhaansa. Hän pyytää tätä 
toistuvasti anteeksi Katelta. Toden-
näköisesti hän kokee rikkovansa 
heidän keskinäisen tiedostamatto-
man sopimuksensa. 

Välillä Geoff jakaa mieleensä 
palautuneita asioita, ja aluksi Katen 
onkin mahdollista kuunnella häntä. 
Geoff kuvaa onnettomuutta edeltä-
nyttä hetkeä, jolloin Katya ja opas 
puhuivat yhteistä kieltä, nauroivat 
ja häipyivät mutkan taakse kallio-
seinämää kiertävällä polulla. Geoff 
sanoo olleensa ärsyyntynyt ja Ka-
ten on helppo samaistua häneen. 

Heidän on mahdollista puhua 
Katyaan liittyvistä asioista niin 
kauan, kun he käyttävät peilaus-
pintana yhteistä historiaansa eikä 
kuvitelma puolison läpikotaisesta 
tuntemisesta kyseenalaistu. 

Mieleen tulvivien nuoruuden 
muistojen väkevyys saa kuitenkin 
kukat puhkeamaan ja linnut laula-

maan Geoffin mielessä tavalla, jota 
Kate ei voi jakaa. Tämän tapah-
duttua Kate sanoo, ettei voi puhua 
enää Katyasta. Idealisoitu kahden-
keskisyys murtuu kuin pato.

Viikon kuluessa Kate ja Geoff ha-
vahtuvat huomaamaan, että he ei-
vät ole puhuneet oman elämänsä 
keskeisistä menetyksistä toistensa 
kanssa missään vaiheessa pitkän 
avioliittonsa aikana. 

Samana vuonna kun Geoff me-
netti Katyan, Kate menetti oman 
äitinsä. Geoff sanoo, ettei Katyasta 
kertominen ollut helppoa suhteen 
alussa. Se ei ole helppoa vieläkään. 

Kate ja Geoff eivät puhu siitä, 
mitä Geoffille merkitsi olla vah-
vasti ärsyyntynyt rakastetulleen, ja 
tämän kuoleminen samassa hetkes-
sä. He eivät puhu siitä, mitä Katel-
le merkitsi äidin menettäminen ja 
sen tapahtuminen ennen omaa it-
senäistymistä. He eivät puhu nuo-
ruutensa peloista tulla itse vanhem-
miksi tai peloista vanhentua. 

Kriittisimmälläkin hetkellä he 
turvautuvat tähän: ymmärrämme 
toisiamme puhumatta. On vaikeaa 
puhua siitä, minkä haluaa kieltää ja 
torjua. On vaikeaa surra sitä, ettei 
olekaan toiselle ensimmäinen ja ai-
nut rakkaus.

Elokuva auttaa pohtimaan tunte-
misen vaikeutta ja omilta tunteilta 
suojautumisen jäänviileitä seurauk-
sia. Puolisot saattavat muodostaa 
suojautumistarkoituksessa suhteen, 
jossa tietäminen ja ymmärtämi-
nen korvaavat molemminpuolisen 
vuorovaikutuksen ja uteliaisuuden. 
Pakopaikkana voidaan käyttää idea-
lisoidun kahdenkeskisyyden repre-
sentaatiota. 

Tällä tavoin ylläpidetään narsis-
tista tasapainoa, mutta omien tun-
teiden torjuminen jättää narsistises-
ti haavoittuneeksi. On mahdotonta 
surra menetyksiä, mitä psyykkinen 
kypsyminen edellyttäisi. Hallitusta 
ja toimintakykyisestä ulkokuoresta 

huolimatta puolisot ovat alttiita 
sisäiselle hädälle ja mitättömyyden 
kokemuksille. 

Defenssiivinen rakennelma ei 
voi korvata inhimillisellä tavalla 
lämmintä ja sisällyttämiskykyistä 
ihmissuhdetta, jota ilman kuka ta-
hansa meistä on vaarassa jäädä tun-
nistamattomaksi ja tässä mielessä 
salatuksi – sekä toiselta että itseltä.
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”Kate ja Geoff ovat 
tiedostamattomasti 
solmineet suhteen, 
jonka avulla he pyr-
kivät suojautumaan 
minuuden tasapainoa 
uhkaavilta tuntemuk-
silta ja kokemuksilta. 

Salaisuuksien illallinen
Salaisuuksien illallisella 
neljä pariskuntaa kokoon-
tuu aterialle kuunpimen-
nyksen aikaan. Joku keksii 
leikin, jossa puhelimet 
asetetaan pöydälle ja 
kaikki illan aikana tulevat 
puhelut ja viestit jaetaan 
toisille. Kuun vähitellen 
pimentyessä päähenkilöi-
den salaisuudet paljastu-
vat yksi toisensa jälkeen. 
Seuraukset ovat arvaamat-
tomat.

Elokuvassa leikitään totuuden ja sa-
laisuuden välisellä rajalla. 

Onko totuuden piilottaminen 
suhteessa välttämätöntä? Minkä 
verran totuutta kestän edes itses-
täni? Tuoko juuri salaisuus kai-
vattua kipinää suhteeseen? Vai 
syntyvätkö salaisuudet suojaksi tyh-
jyyttä ja merkityksettömyyttä vas-
taan? Onko totuus liian vaarallinen 
- vai onko se vain tylsä? 

Ensi minuuteista lähtien salai-
suus toisensa perään alkaa kehkey-
tyä tarinaan. Elämä näyttää koostu-
van salaisuuksien verkostosta, jonka 
paljastumista henkilöt yhdessä tie-
dostamattaan yrittävät välttää. 

Muista seminaarin elokuvista poi-
keten Salaisuuksien illallinen kuvaa 
niitä näennäisen kepeitä hetkiä, 
jolloin perhesalaisuudet syntyvät. 
Henkilöt tekevät valintoja, jotka 

näkevät parhaaksi pitää salassa. 
Heillä olisi vielä tilaisuus vali-

ta totuus, ja kantaa vastuu omista 
ratkaisuistaan, mutta parit sulkevat 
silmänsä kuin yhteisestä sopimuk-
sesta. Sitä, mistä ei puhuta, ei tar-
vitse käsitellä.  

Näiden ratkaisujen seuraukset 
kantavat kauas, mutta kukaan ei 
ajattele niitä nyt. Nyt mietitään 
vain omaa selviytymistä. 

Traagistenkin tilanteiden keskel-
lä mielessä ei ole tilaa parisuhteen 
hyvinvoinnille, eikä sille, mitä seu-
raava sukupolvi saa valheiden seu-
rauksena kantaakseen ja käsiteltä-
väkseen tulevaisuudessa.

Kuinka moni sukujen elämää vää-
ristäneistä perhesalaisuuksista on-
kaan syntynyt taistelussa tyhjyyttä 

ja merkityksettömyyttä vastaan tai 
yrityksestä suojella toisia omalta 
rikkinäisyydeltä. 

On makuasia, rinnastetaanko sa-
laisuus ja valhe keskenään. Valkoisia 
valheita perustellaan pyrkimyksellä 
säästää toisia tuntemasta kipua. 

Onko joskus rakkauden ja re-
hellisyyden välisessä puntarissa vii-
saampaa valita rakkaus ja kantaa yk-
sin syyllisyyden synnyttämä taakka? 
Vai täytyykö suhteessa kertoa kaikki 
silläkin uhalla, että jotain menee 
peruuttamattomasti rikki? Pitääkö 
rakasta ihmistä suojella kaikelta, 
myös liialta totuudelta? 

Elokuva ei vastaa vaan jättää 
katsojan miettimään, kumman to-
dellisuuden hän itse haluaisi: kuun-
pimennyksen aikana paljastuneen 
raadollisen maailman vai sen toi-

Anne Anttonen
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sen, salaisuuksien verhon alle kät-
ketyn elämän, jossa kaikki näyttää 
olevan hyvin.

Englantilaisen psykoanalyytikon 
Wilfred R. Bionin mukaan ”Totuus 
on mielen ruokaa”. 

Hän viittaa pienen lapsen pyr-
kimykseen hahmottaa maailmaa 
äidin tai hoitajan avulla. Hoitaja 
tarjoaa ravintoa lapselle ruumiin 
vahvistamiseksi, samalla hän tar-
joaa oman mielensä lapsen avuksi 
sulattamaan todellisuutta lapselle 
siedettävämmäksi. 

Alun perin käsittämätön ja 
kaoottinen kokemusmaailma tulee 
vähitellen lapselle ymmärrettäväk-
si ja siedettäväksi. Lapsen mieli 
on liian hauras ottamaan totuutta 
vastaan kerralla, mutta sopivina an-
noksina hänen mielensä vahvistuu 
todellisuuden kohtaamiseen, myös 
omassa sisäisessä maailmassaan, 
sellaisena kuin se on. 

Tätä äidin ja vauvan välistä vuo-
rovaikutusta, jossa epämääräiset 
tuntemukset muuntuvat merkityk-
sellisiksi kokemuksiksi Bion kutsuu 
sisällyttämiseksi. 

Bionin pohjalta voisimme ajatella, 
että myös hyvinvoivassa parisuh-
teessa molemmat puolisot toimivat 
toistensa mielensisältöjen vastaan-
ottajina. 

Toimivassa suhteessa näitä epä-
määräisiä, ahdistaviakin, ajatuksia 
ja tuntemuksia muunnetaan yhdes-
sä merkityksellisiksi, yksilöllisiksi 
kokemuksiksi itsestä ja maailmasta. 
Puolisoiden palauttaessa vastaan-
ottamaansa ja mielessään käsittele-
määnsä toiselle takaisin, molemmat 
voivat kasvaa ja kehittyä. 

Parisuhteen, kuten muidenkin 
läheisten suhteiden, syvin tavoite 
olisi näin ollen edistää mielen kehit-
tymistä ja vahvistaa kykyä kohdata 
todellisuutta yhä paremmin ja pa-
remmin. 

Samanlainen sisällyttäminen, to-
tuuden sulattaminen siedettäväksi 
ravinnoksi, on myös psykoterapi-
asuhteessa se, mikä eniten edistää 
muutosta ja mielen kehittymistä.

Bionilaisittain ajateltuna kyky koh-
data totuutta on parisuhteen toimi-
vuuden edellytys, mutta myös sen 
seuraus. Puolisot tuovat suhteeseen 
oman siihen asti kehittyneen ajatte-
luapparaattinsa. 

He jakavat todellisuutta toi-
silleen juuri sen verran kuin ovat 
aikaisemmin oppineet olevan mah-
dollista. Jos molemmat ovat joutu-
neet suojautumaan liikaa riittävän 
sisällyttämisen puuttuessa, heillä 
on väistämättä vaikeuksia olla totta 
toiselleen. 

Salaisuuksien ylläpitäminen, 
omien mielenliikkeiden piilottami-
nen, on ainoa keino säilyttää suhde, 

mutta samalla se lakkaa olemasta 
kasvun ja kehityksen lähde. 

Kun molempia puolisoita koskeva 
salaisuus on syntynyt parin välille, 
vuorovaikutuksessa ei voida antaa 
itseä toiselle aidosti, vaan etukäteen 
säädelleen ja peitellen. Toinen ei 
myöskään voi ottaa vastaan puoli-
soa omana itsenä vaan salaisuuden 
verhoamana kuorena. 

Tästä seuraa, että puolisot eivät 
voi palauttaa toistensa kokemuksia 
yhdessä luoduilla merkityksillä elä-
vöitettynä vaan ne heitetään takai-
sin tyhjinä kuorina. Vuorovaikutus 
muuttuu vähitellen kuolleeksi, mer-
kityksettömäksi, tyhjäksi. 

Ehkä elokuvan päähenkilöt ovat 
pitkän kehityksen seurauksena pää-
tyneet juuri tällaiseen kuolleeseen, 
merkityksistä tyhjentyneeseen kon-
taktiin itseensä ja toiseen. 

Ratkaisuna oman ja toisen to-
dellisen itsen etsiminen olisi liian 
pelottavaa, ja he ovat alkaneet elä-
vöittää suhteitaan yhä uusilla salai-
suuksilla. Tai he väistävät vaikeista 
asioista puhumista, koska eivät voi 
luottaa suhteensa kykyyn luoda 
uutta vaikeuksien keskellä.  

Sen sijaan, että etsisivät ravintoa to-
tuuden avulla, he ovat paenneet yhä 
syvemmälle valheiden verkostoon. 

He istuvat kyllä ruoan äärel-
lä koko elokuvan ajan, mutta he 
eivät pysty käyttämään sitä ravin-
nokseen. Heidän mielensä on liian 
hauras kestämään todellisuutta eikä 
heillä ole ketään, joka auttaisi sulat-
tamaan aterialla paljastuvaa totuut-
ta ravinnoksi. 

Yhden illan aikana tehdyt pal-

jastukset syöksevät heidät lähes 
jokaisen epätoivon partaalle. Lo-
pulliselta tuholta, tai mahdolliselta 
kasvulta, heidät pelastaa suojakei-
noista varhaisin, silmien ummista-
minen ja edelleen omaan fantasia-
maailmaan turvautuminen.

Illallisen isäntäpariskunta, Eva ja 
Rocco, eivät hekään ole turvas-
sa omilta salaisuuksiltaan, vaikka 
Eva on psykoterapeutti. Hänkin 
mieluummin turvautuu toiveto-
dellisuuteen kuin tekisi työtä hy-
väksyäkseen itsensä ja läheisensä 
sellaisena kuin nämä ovat. 

Elokuvan aikana käy ilmi, että 
Rocco käy psykoterapiassa, Evalta 
salaa, tietysti. Roccon ja heidän tyt-
tärensä Sofian välillä on ehkä ainoa 
luottamukseen ja avoimuuteen pe-
rustuva suhde elokuvassa. 

Koskettavassa kohtauksessa Sofia 
pystyy olemaan rehellinen isälleen, 
ja turvautumaan häneen. Hän si-
joittaa oman ajattelevan mielensä 
isäänsä eli kysyy neuvoa. 

Isä ottaa vastaan tyttären mie-
lensisällöt, hämmennyksen ja epä-
varmuuden ja palauttaa ne omilla 

pohdinnoilla muokattuna takaisin. 
Sofia ottaa takaisin sekä isän vas-
tauksen, että oman isään sijoitta-
mansa ajattelukyvyn, tekee niiden 
pohjalta oman ratkaisunsa ja kasvaa 
itse päätöstä tehdessään. 

Tässä on klassisen kaunis vas-
tavuoroisen projektiivisen identi-
fikaation ja sisällyttämisfunktion 
kuvaus! Molemmat, ja samalla 
myös katsoja, tulevat totuudellisen 
vuorovaikutuksen koskettamiksi ja 
vahvistamiksi. 

Muut elokuvan päähenkilöt seu-
raavat tilannetta hämmentyneinä, ja 
kohta taas jatkuu heidän salaisuuk-
siensa väkivaltainen paljastaminen. 

Elokuvan lopussa Rocco, peruste-
lee alkuperäistä haluttomuuttaan 
osallistua leikkiin: ”Kaikkia salai-
suuksia ei ole hyvä paljastaa, koska 
olemme kaikki enemmän tai vä-
hemmän hauraita.”  

Ehkä hän juuri tarkoittaa, että 
kenenkään mieli ei kestä paljasta 
totuutta tästä elämästä sellaisena 
kuin se on. Mielen täytyy saada har-
jaantua vähitellen ottamaan vastaan 
elämän ristiriitaisuuksia ja epätäy-
dellisyyttä. 

Salaisuuksia tarvitaan väliai-
kaisena suojana liian kuormitta-
via totuuksia vastaan. Salaisuuden 
saadessa kuitenkin vallan suhteen 
vuorovaikutuksessa, yhteinen tila 
muuttuu vankilaksi, josta kaikki ha-
luavat paeta - omiin salaisuuksiinsa.  

Kirjallisuutta 
Orgad Yariv (2014). On family secrets 
and -K. International Journal of Psy-
choanalysis (2014)95:771-789

”Salaisuuksien 
illallinen kuvaa niitä 
näennäisen kepeitä 
hetkiä, jolloin perhe-
salaisuudet syntyvät. 
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Kun menneiden suku-
polvien salaisuudet pur-
kautuvat tai tunkeutuvat 
tietoisuuteemme, voimme 
tunnistaa halumme tietää 
niiden taustalla olevista 
tapahtumista ja motiiveis-
ta – tai vastustuksemme 
niitä kohtaan.  

Saatamme järkyttyä siitä, että to-
dellisuus on ollut toisenlainen kuin 
kuvittelimme. Saatamme järkyt-
tyä siitä, että läheisemme elämään 
on kuulunut jotakin sellaista, jota 
emme osanneet ajatella siihen kuu-
luvan. Saatamme myös huomata 
sisäisen moraalinvartijamme he-
räävän ja tuomitsevan salaisuuden 
piiriin kuuluneet ihmiset. 

Ajattelemmepa tai koemmepa 
mitä tahansa salaisuuteen liittyen, 
meillä voi olla tarve irrottautua siitä 
ja tapahtumiin liittyvistä ratkaisuis-
ta – ja kokea jopa helpotusta siitä, 
että emme olleet siihen osallisena. 
Samaan aikaan voimme kokea hä-
peää: miten minun sukulaiseni on 
voinut tehdä jotakin tuollaista! 

Asia monimutkaistuu, kun hä-
peää, syyllisyyttä, järkytystä tai pa-
heksuntaa sisältävä asia tapahtuu 
omassa arkipäivässämme – omassa 
perheessämme. 

The Dinner -elokuva johdatte-
lee meidät eettisten ja moraalisten 
kysymysten äärelle. Elokuvassa 
näemme monta tilannetta, joissa 
salaisuus syntyy ja voimme myös 
ymmärtää miksi niin tapahtuu. 

Veljesten Stanin ja Paulin kokemus 
ja käsitys rooleistaan ja tapahtumis-
ta lapsuudenperheessään eroavat 
toisistaan. Isän jätettyä perheen 
Stan joutui aikuisen rooliin per-
heessä. Hän kannatteli sekopääksi 
nimittämäänsä äitiä ja huolehti pik-
kuveljestään. Paul koki Stanin liit-
toutuneen äidin kanssa ja jääneensä 
perheessä ulkopuoliseen asemaan. 

Stan jatkoi huolenpitoa veljes-
tään ja tämän perheestä myös ai-
kuisena. Paul ei voinut ottaa apua 
vastaan, sillä hän koki Stanin hol-
hoavana ja itsensä lapsena jälleen.

Veljekset eivät aikuistuttuaan-
kaan keskustelleet lapsuudestaan ja 
kokemuksistaan. Ajan myötä pu-
humattomuus johti katkeruuteen 
ja vieraantumiseen veljesten välillä.

Vanhempien parisuhteen sanotaan 
olevan lapsen koti. Stanin ja Paulin 
sisäistämä vanhempien parisuhde ei 
ole turvallinen. Isä katosi, äiti ro-
mahti, lapsesta tuli vastuunkantaja. 

Muistikuvia perhe-elämästä ei ole 
kummallakaan. Molemmat pojat jäi-
vät kaipaamaan huolehtivaa äitiä. 

Aikuisissa suhteissaan Stan on 
isänsä tavoin poissaoleva, vastuun 
perheestä vaimolle jättävä. Hän on 
valloittava, charmikas, mutta intii-
mi ja vastavuoroinen parisuhde on 
hänelle vaikeaa. Hän etsii hyväk-
syntää ja rakkautta ulkopuolisista 
suhteista. 

Myös Paulilla on vaikeuksia löytää 
miehen identiteettiään. Hän on jää-
nyt ulkopuolisuuden ja avuttoman 
uhrin kokemuksen vangiksi. Hän 
löytää puolisokseen toisen haavoittu-
neen. Heidän salainen sopimuksensa 
parisuhteesta sisältää käsityksen toi-
sen suojelemisen tärkeydestä. 

Suojeleminen merkitsee heil-
le kuitenkin uskomusta siitä, ettei 
toinen kestä totuutta. Paulin sisäl-
lytetyksi jäämätön viha patoutuu, 
ja kääntyy itsesyytöksiksi. Paulin 

psyyke romahtaa. 
Sisällissota, jota Paul histo-

rianopettajana tutki, on valloillaan 
myös hänen mielessään. 

Serkukset Rick, Michael ja Beau 
tarvitsevat bileistä kotiinpaluumat-
kalla rahaa taksiin. Pankkiauto-
maattikopissa nukkuva asunnoton 
on ruumiillistuma avuttomuudesta 
ja hädänalaisuudesta. 

Aluksi hämmentyneinä pojat 
alkavat nimitellä tätä, tilanne riis-
täytyy pahoinpitelyksi ja lopulta 
Michael heittää palavia tulitikkuja 
sytyttäen avuttomassa tilassa olevan 
ihmisen palamaan. Beau poistuu 
paikalta. Rick yrittää ensin jarru-
tella Michaelia, mutta liittyy tämän 
kanssa hirmutekoon. 

Michael kuvaa tapahtuman pu-
helimellaan. Beau löytää videon ja 
lataa sen nettiin. Mitä tästä seuraa? 

Filosofit etsivät vastausta kysymyk-
seen, miten tulisi elää hyvä elämä, 
mihin elämässä pyrkiä ja minkälai-
sia ratkaisuja tulisi tehdä jokapäiväi-
sessä arjessa. 

Sana etiikka tulee kreikan sa-
nasta ”ethos”, joka tarkoittaa luon-
netta. Aristotelen mukaan korkein 
tavoiteltava hyvä muodostuu sel-
laisten kykyjen harjoittamisesta, 
jotka ohjaavat tietoon ja auttavat 
toimimaan parhaalla tavalla. Luon-

Salaisuuden paljastamisen 
ja paljastumisen pelko

Sanna Aavaluoma

”Elokuvassa näemme 
monta tilannetta, 
joissa salaisuus 
syntyy ja voimme 
myös ymmärtää, 
miksi niin tapahtuu. 
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teen hyveitä ovat rohkeus, kohtuul-
lisuus, anteliaisuus, ystävällisyys, 
rehellisyys ja oikeudenmukaisuus. 

Sana moraali juontaa latinan 
sanaan ”moralis”, se tarkoittaa 
totutun ja hyvänä pidetyn tavan 
mukaista toimintaa. Moraalissa on 
siis kyse ihmisten toiminnasta, jota 
ohjaa hyvää ja oikeaa koskevat käsi-
tykset ja säännöt. 

Sigmund Freud erotti toisistaan 
primaariprosessiajattelun ja sekun-
daariprosessiajattelun. Primaari-
prosessiajattelussa ihminen pyrkii 
välittömään mielihyvään, siinä mo-
raali ja etiikka eivät hidasta häntä. 
Sekundaariprosessissa puolestaan 
on loogista ajattelua, jolloin tar-
peen tyydytystä voidaan lykätä. Sitä 
ohjaa realiteettiperiaate. 

Oidipaalisessa kehityksessään 
lapsi joutuu luopumaan toiveistaan 
ja hyväksymään pienuutensa suh-
teessa vanhempiinsa. Oidipaalisen 
ratkaisun myötä lapsi hyväksyy rea-
liteetit ja alkaa omaksua yhteisös-
sä vallitsevia moraalia, normeja ja 
kulttuurisia ihanteita. 

Rakastavassa ja myötätuntoises-
sa tunnemaastossa kasvava lapsi ei 
jää yksin näiden rajoitusten ja reali-
teettien kanssa. Hän saa myös edel-
lytykset ja kyvyn tunnistaa oikean ja 
väärän eron.  

  
Ihminen käsittelee elämänsä ongel-
mia tietoisten sopeutumiskeinojen 
(ongelmanratkaisu ja tunteidensää-
tely) ja tiedostamattomien psyyk-
kisten defenssien avulla. Defenssejä 
voidaan luokitella niiden toiminnan 
kehittyneisyyden ja kypsyyden mu-
kaan. 

Kaikki ihmiset käyttävät näitä 
defenssejä. Kehittyneiden defens-
sien käyttö kertoo hyvästä mie-

lenterveydestä, kun taas turvautu-
minen primitiivisiin defensseihin 
kertoo mielen tasapainon järkkymi-
sestä tai kehittymättömyydestä.  

Ahdistaviin tilanteisiin sopeu-
tuminen mahdollistuu psyykkisten 
defenssien avulla myös aikuisuu-
dessa. Vaikeissa tilanteissa ihminen 
taantuu ja primitiivisemmät defens-
sit tulevat käyttöön. Samalla kun 
defenssit lieventävät ahdistusta, ne 
vääristävät tietoisuutta ja todelli-
suutta. Tilanne ja suhteet muuttu-
vat ongelmalliseksi, jos primitiivi-
nen suojautuminen jatkuu. 

Mielenterveyden kehityksellistä 
tasoa on kuvattu defenssien jaos-
sa neljään ryhmään: kypsät, neu-
roottiset, epäkypsät ja patologiset 
defenssit. Tämän sivun taulukossa 
on DSM IV mukainen defenssien 
ryhmittely seitsemään eri luokkaan. 

Salaisuuden syntymisen hetkissä 
yhteen kietoutuvat yksilön tarve 
suojautua tilanteen tai asian ahdis-
tavuudelta, hänen halunsa/tarpeen-
sa suojella jotakuta rakastamaansa 
tai suojella itseään tilanteen paljas-
tumisen aiheuttamalta häpeältä tai 
syyllisyydeltä. 

Miettikäämme seuraavia eloku-
van kohtauksia defenssien, salai-
suuksien, eettisyyden ja moraalin 
näkökulmasta:  
• Paul kuulee Clairelta psyykelääk-

keiden muuttavan persoonalli-
suutta. Hän lopettaa lääkkeiden 
syönnin kertomatta siitä vaimol-
leen. Kun asia tulee myöhemmin 
puheeksi, Claire sanoo tienneen-
sä asian, muttei myöskään sano-
nut siitä mitään, sillä halusi Pau-
lin palaavan ennalleen.   

• Tekonsa jälkeen Michael soittaa 
äidilleen hädissään ja kertoo jou-
tuneensa hyökkäyksen kohteeksi 

ja toimineensa itsepuolustukseksi. 
• Äitinä Claire ottaa vastaan poi-

kansa hädän ja rauhoittaa tätä 
sanoen: ”Kukaan ei saa tietää”.  
Vanhempana hän ei kerro ta-
pahtuneesta miehelleen, toiselle 
vanhemmalle. Vaimona hän ei 
tukeudu mieheensä. Hän suojeli 
miestään tiedolta pelätessään, et-
tei tämä kestäisi sitä. Samalla hän 
evää mieheltään mahdollisuuden 
olla lohduttava, kannatteleva ja 
tasavertainen kumppani.

• Paul ottaa poikansa puhelimen 
ja tämän huomatessa sen sanoi 
luulleensa sitä omakseen. Hän 
kuuntelee puhelimesta vastaaja-
viestin, jossa Claire toteaa: ”Isä ei 
tiedä tapahtuneesta, eikä kerro-
takaan hänelle.” Paul rikkoo yk-
sityisyyden suojaa kuuntelemalla 
poikansa puhelinta, päästäkseen 
selvyyteen siitä, mistä on kyse. 
Hän ei ota asiaa puheeksi Mi-
chaelin eikä Clairen kanssa.

• Paul katsoo YouTubesta videon, 
jossa hänen poikansa aiheutti ih-
misen kuoleman. Clairen tullessa 
paikalle Paul sulkee tietokoneen 
kannen ja sanoi kuunnelleensa 
musiikkia.  

• Poikien äidit ovat sitä mieltä, 
ettei poikia tule paljastaa, kos-
ka heitä ei ole tunnistettu. Äidit 
perustelevat kantaansa sillä, että 
poikien tulevaisuus tuhoutuu, 
mikäli totuus paljastuu. Kuinka 
paljon äidit haluavat puhtaasti 
suojella poikiaan? Miten häpeä 
liittyy heidän reaktioonsa? Mitä 
tapahtuisi perheen maineelle, jos 
totuus paljastuisi? Miten heihin 
suhtauduttaisiin sen jälkeen? Kyt-
keytyykö syyllisyys siihen, että 
omat kasvattamat lapset tekevät 
jotakin näin kauheaa?

• Stan on sitä mieltä, että poikien 

tulee joutua vastuuseen teois-
taan. Hän on valmis vetäyty-
mään poliittisesta kampanjastaan 
ja julkistamaan asian. Asettuuko 
hän samaan rooliin, jossa hän oli 
toiminut lapsesta alkaen – vas-
tuunkantajaksi ja huolehtijaksi? 
Ajatteleeko hän myöhemmin saa-
vansa äänestäjien myötätunnon 
ja tuen rehellisyytensä vuoksi? 
Haluaako hän vastuuttaa poikien 
lisäksi isäänsä, joka ei ollut vas-
tuutaan kantanut? 

• Katelyn uhkaa jättää Stanin, ellei 
tämä lykkää lehdistötilaisuutta 
ja poikien paljastamista. Onko 
uhkaus ainoa keino puolustaa 
poikia? Onko uhkaus ainoa mah-
dollisuus varmistaa Stanin sitou-
tuminen suhteeseen? 

Elokuvan henkilöiden elämässä oli 
lapsuudesta alkaen raskaita mene-
tyksiä, joissa he olivat jääneet selviy-
tymään yksin. Surulta suojautumi-
nen oli perheiden yhteinen tragedia. 

Tarvitsemme kaikki elämässäm-
me suhteita, jotka tarjoavat rak-
kautta, turvallisuutta ja avoimuutta 
voidaksemme uskaltaa yhdessä kat-
soa ja kohdata todellisuutta sellai-
sena kuin se on. Rakkaus suojelee 
meitä pettymyksen, luopumisen ja 
surun kohtaamisessa, realiteettien 
hyväksymisessä sekä elämässä vas-
tuun ottamisessa. 
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luuloiset projektiot. 

1

2

3

4

5

6

7

Hyvä sopeutuminen
Kypsän aikuisen sopeutumismekanismit

Kompromissien käyttö suojautumisessa
Tyypillisiä arkipäivän suojautumiskeinoja

Vähäisten vääristymien käyttäminen
Ylläpitävät itsetuntoa. Tavallisia ja inhimillisiä, mutta vallitsevina ja 
voimakkaina liittyvät itsetunnon ongelmiin.

Kieltäminen
Voimakas käyttö viittaa mielenterveyteen kohdistuvasta uhasta.

Vääristäminen
Viittaa persoonallisuuspatologiaan.

Toiminnan ja vetäytymisen korostuminen
Liittyy selvään persoonallisuuden epävakauteen.

Väärinsäätely
Kyvyttömyys käsitellä stressitekijöitä johtaa puolustuksen murtu-
miseen ja todellisuudentajun vääristymiseen.

Sopeutuminen ja psyykkiset puolustusmekanismit (defenssit)
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Iltamat perjantaina 6.9.2019

Menu

MAROCCON 
NIGHTS 

Romainesalaattia & paahdettuja pähkinöitä 
Paahdettua juustoa & sumakilla maustettua          

tomaattia & kalamata oliivia 
Savustettua paprikaa & kikherneitä & sitruunaa 

Harissamaustettuja rapuja & fenkolia 
Karitsapyöryköitä & minttujogurttia 

Seesam pitaleipää & hummusta & baba ganoush 

Kananpoikaa ”Ras El Hanout” 
Merquez makkaroita 

Paahdettua perunaa & bataattia 
Kuminajogurttia 

 
Luomukahvia / luomuteetä ja kakkua

Haluamme elvyttää jo pitkälti unholaan jäänyttä iltamaperin-
nettä. Ennen televisioiden ja älylaitteiden aikaa iltamissa voi-
mistettiin yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä. Iltamien ohjelmaan 
sisältyi puheita, yhteislaulua, runonlausuntaa, voimisteluesityk-
siä ja tanssia. 

Tapahtumamme iltamissa nautitaan hyvästä ruuasta ja mu-
siikista. Tänä vuonna iltamissamme illallisen loihtii Evento 
Awards 2019 voittaja Tommi ´s Kitchen. House bandimme 
Kevyesti keskellä päivää on tunnettu laajasta ohjelmistostaan ja 
kyvystään luoda tunnelmaa. Iltamiemme perinteeseen kuuluu 
myös kisailu, jonka pääpalkintona on vapaapääsy seuraavan 
vuoden seminaariin.

OHJELMA
17.15 Juhlamaljojen kohotus

esittelypöytiin tutustumista
vapaamuotoista yhdessäoloa

18.00 Buffet-illallinen elokuvasävelten   
tunnelmassa

19.00 Kevyesti Keskellä Päivää aloittaa  
musisoinnin

20.00 Kilpailu

20.30 Kevyesti Keskellä Päivää jatkaa

21.30 Kilpailun tulokset

22.00 Iltamat päättyvät
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Iltamien musikiista vastaa House 
band Kevyesti keskellä päivää. Bändi 
keikkailee pääsääntöisesti yksityisti-
laisuuksissa tuoden juhliin rytmiä, 
iloa, hyvää mieltä ja hikeä. Ohjelmis-
ton laajuus A:sta Ö:hön kattaa viiden 
viimeisen vuosikymmenen hittejä ja 
helmiä. Melodisuus, stemmalaulu ja 
juureva syke kuvaavat hyvin bändin 
äänimaailmaa. Jäsenten välinen läm-
min henki näkyy, tuntuu ja tarttuu 
keikoilla bändistä yleisöön.
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On jännittävä sattuma, että salai-
suuksiin keskittyvän seminaarin 
suunnitteluvuoden aikana paljastui 
elokuviin liittyvä salaisuus tapah-
tuman järjestäjien suvusta. Sannan 
vanhempien jäämistöstä löytyi yllät-
täen Lavian Elokuvat Oy:n osake-
kirja, jonka omistajaksi oli merkitty 
Sannan isoisä Eljas R. Wirtanen. 

Lavian koulun rehtorina ja kun-
nan toiminnassa monessa aktiivise-
na tunnettu Eljas on siis harrastanut 
tai ainakin tukenut myös paikallista 
elokuvatoimintaa. Tästä hänen vielä 
elossa olevilla lapsillaan tai lapsen-
lapsillaan ei ollut mitään tietoa. 

Minkälainen yritys Lavian Elokuvat 
Oy oli? Mitä sille tapahtui? Sanna 
alkoi etsiä johtolankoja isoisänsä sa-
laiseen harrastukseen. 

Sanna otti yhteyttä Porissa sijait-
sevaan Satakunnan Elävän Kuvan 
Keskus ry:een. Sen toiminnanjohta-
ja Yki Räikkälä ei tiennyt teatterista 
tai Oy:stä mitään, mutta ohjasi ky-
symyksen Kino Hakalinnassa toimi-
valle Reijo Varpaiselle. 

Tämä kertoi ystävänsä toimineen 
60-luvulla koneenkäyttäjänä La-
vian elokuvateatterissa, joka toimi 
Lavian SNS:n talossa. Hän arveli 
omistajia olleen useita. Osakekeräi-
lijät ry:n puheenjohtaja Roger Ber-
gman kertoi Laviassa elokuvateatte-
rin toimineen 1940- ja 50- luvuilla. 

Laviaseuran puheenjohtaja Eija 
Hesson Sanna tavoitti ulkomaan-

matkalta. Hän innostui aiheesta ja 
ehdotti asiasta paikallislehteen kir-
joittamista. Hesson mukaan varsi-
naista elokuvateatteria ei ole ollut. 

Arvokas tietolähde oli Sannan isän 
serkku Heikki Haapaniemi Lavias-
ta. Sanna tavoitti hänet puhelimitse 
1.7.2019. 

Heikki muisteli Lavian urheilu-

kentän lähellä olleen erilaisten yhdis-
tysten yhteistyönä rakentama Puisto-
lan huvitalo. Puistolassa järjestettiin 
tansseja, luentotilaisuuksia ja häitä. 

Lavialaiset halusivat saada toi-
mintaan mukaan elokuvia. Tämän 
toiveen innoittamana perustettiin 
Lavian Elokuvat Oy, jonka osake-
kirjojen myyntituloilla hankittiin 
elokuvia näytettäväksi. 

Osakkeita yrityksessä oli 300 ja 
kunkin arvo oli 1000mk. 

Tähän päättyivät johtolangat. Joka 
tapauksessa oli mukavaa löytää edel-
listen sukupolvien kiinnostus elokuvia 
kohtaan. Samalla tapahtumamme saa 
uuden merkityksen jonkin perinteen 
jatkumisesta yli sukupolvien.

Onko Sinulla tietoa Lavian 
Elokuvat Oy:n historiasta, toimin-
nasta, tai toimihenkilöistä? Entä 
mitä elokuvia Puistolan huvitalossa 
näytettiin? Konkreettisten tietojen 
lähettäjät palkitaan Sanna Aavaluo-
man kirjalla ”Kirjoituksia Suhteessa 
olosta”. Lähetä tietosi osoitteeseen 
elavatkuvat (a) suhteessa.fi.

Mitä tapahtui Lavian Elokuvat Oy:lle?

Meillä kaikilla on salaisuuksia. Olemme suurelta 
osin salaisuuksia myös itsellemme, sillä vai pieni 
osa ajatuksistamme, ymmärryksestämme ja toi-
minnastamme on tietoista. Mielemme rakenteis-
sa osa piilotajuiseksi kutsutusta on torjuttua, jo-
takin sellaista, joka on ollut meille niin ahdistavaa 
tai kivuliasta, että olemme työntäneet sen pois 
tietoisuudestamme. Osa tiedostamattomasta 
säilyy iäti tietoisuutemme ulottumattomissa. 
Tiedostamaton itsessämme kuitenkin monin 
tavoin ohjaa toimintaamme. Tunnereaktiomme 
ja se, miten niiden seurauksena toimimme, ovat 
peräisin usein tiedostamattomista uskomuksis-
tamme tai varhaisista kokemuksistamme, jotka 
ovat muuttuneet niin kiinteäksi osaksi itseämme, 
ettemme edes osaa ajatella niiden olemassaoloa. 
Unimaailmassamme saamme tiedostamattomal-
tamme viestejä. Se tarjoaa meille mahdollisuuk-
sia tutustua sellaisiin puoliin itsessämme, jotka 
vielä ovat salassa. 

Salaisuuksiin liittyy monenlaisia tunteita. Sel-
laisia asioita ja tapahtumia, jotka herättävät häm-
mennystä, häpeää tai syyllisyyttä, usein pyritään 
piilottamaan. Niistä ei kerrota muille ihmisille. 
Joskus myös onnistumisen tai onnellisuuden 
aiheet pidetään visusti omana tietona. Kaikille 
suomalaisille onkin tuttu sanonta ”Kell onni on, 
se onnen kätkeköön”. Pelko hyvän menettämi-
sestä voi saada aikaan kuvitelman, että sen ker-
tomisesta seuraisi onnettomuus, rangaistus tai 
hyvän menettäminen. 

Salaisuuksia voidaan tarkastella myös suh-
teessa elämänkaareen. Syntyvätpä ne missä koh-
dassa monisukupolvista ketjua tahansa, niillä on 
vaikutuksensa useisiin tuleviin sukupolviin. Elä-
mään yllättävillä tavoilla vaikuttavia salaisuuk-
sia voi syntyä jo kauan ennen omaa syntymää. 

Omaan syntyperän, toivottuna / ei-toivottuna 
syntymisen ja varhaisina vuosina perheessä ta-
pahtuneiden kuolemantapausten vaikutus itseen 
on vahva. Edellisten sukupolvien elämässä tun-
nistamattomat, puhumattomat ja piilottamat 
asiat siirtyvät seuraavien sukupolvien kannet-
taviksi. Salaisuuksilla pyritään suojelemaan jo-
takin olemassa olevaa omaa tai läheisen hyvää. 
Joskus salaamisella pyritään estämään itsen tai 
itselle rakkaan ihmisen satuttamista. Vaikka sa-
laamisella usein pyritäänkin hyvään, salaisuudet 
paradoksaalisesti satuttavat. Oleellisen totuuden 
ulkopuolelle jäävä jää itsekokemukseltaan vailli-
naiseksi, sillä salaisuus vääristää sen säilyttäjien 
suhtautumista häneen. 

Parisuhteessa oman ja puolison menneisyyden 
tunteminen on tärkeää. Kaikkea ei kuitenkaan 
ole mahdollista saada tietää heti. Unohdettujen, 
torjuttujen tai salattujen tapahtumien seurauk-
set voivat aktivoitua myöhempien elämänta-
pahtumien kautta. Silloin parisuhde voi joutua 
suureen kriisiin. Puolisot voivat kokea tulleensa 
petetyiksi tai suhteelta voi tuntua putoavan poh-
ja pois. Käsitys omasta puolisosta voi muuttua 
pitkän yhdessä eletyn elämän jälkeenkin. Pari-
suhteessa ikuinen haaste onkin löytää tasapaino 
yksityisyyden, jakamisen, avoimuuden, sulkeu-
tuneisuuden ja salaamisen välillä. Missä kulkee 
raja oman yksityisyyden säilyttämisen ja toisen 
liian satuttavasti ulkopuolelle jättämisen välillä? 
Mikä ero on kertomatta jättämisen ja valehtelun 
välillä? Mitä asioita, tunteita, kokemuksia ja fan-
tasioita suhteessa on lupa pitää omana tietonaan 
ja mikä tulisi jakaa puolison kanssa?

Jokapäiväisessä elämässämme joudumme 
säännöllisesti tilanteisiin, jossa joudumme valit-
semaan sen, miten suhtaudumme vaikeisiin, ki-

vuliaisiin, häpeällisiin tai vaarallisiin asioihin ja 
tilanteisiin, joihin joudumme mukaan – joskus 
tietoisesti itse päättäen, joskus tahtomattamme. 
Mitä eettinen ja moraalinen vastuumme ja vel-
vollisuutemme toisiamme kohtaan käytännössä 
tarkoittaa?  Mitä vastuun kantaminen merkitsee? 
Jos tiedämme jonkun läheisemme toimineen yh-
teisesti sovittuja rajoja rikkovasti, mitä meidän 
tulee tehdä? Onko parempi sulkea silmänsä ja 
yrittää olla niin kuin mitään ei olisi tapahtunut? 
Onko velvollisuutemme puuttua asiaan, vaikka 
tietäisimme sen johtavan seuraamuksiin? Mitä 
tapahtuu suhteelle, jos omasta valinnastamme 
seuraa toiselle suuria vaikeuksia? - Sanna A

Blogi: Kirjoituksia SUHTEESSA olosta, julkaistu 14.10.2018
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Elokuvatapahtuman suunnittelu, 
rakentaminen ja toteuttaminen on 
pitkäjänteisyyttä vaativaa työtä. 
Kahteen päivään huipentuvan tapah-
tuman taustalla on tehty työtä koko 
edeltävän vuoden ajan ja tulevaisuu-
den seminaareihin liittyvä ideointi 
yltää useita vuosia eteenpäin. 

Tässä kirjoituksessa avaamme 
tapahtuman rakentumisen vaiheita 
ja tehtäviä.

Keskeisissä rooleissa tapahtuman 
toteutumiseksi ovat tapahtuman 
visionääri (Sanna Aavaluoma), ta-
pahtuman asiantuntijaryhmä (San-
na Aavaluoma, Sauli Airikka, Anne 
Anttonen ja Jaana Lähteensuo) 
elokuvien arviointityöryhmä (San-
na, Jouni ja Aliina Aavaluoma) ja 
tuottaja (Aliina Aavaluoma). Myös 
asiantuntijaryhmä voi tehdä ehdo-
tuksia valittaviksi elokuviksi.  

Lähtökohtamme on sitoa seminaa-
rien teemat ja ammatillinen sisältö 
pari- ja perhesuhdekontekstiin. Se 
erottaa tapahtumamme muista psy-
koterapian kentässä tarjolla olevista 
elokuvaseminaareista, joiden tarkas-
telukulma elokuviin ja mielen tee-
moihin on yleisempi tai laajempi. 

Viitekehyksemme asemoi Suh-
teessa Elävät Kuvat -seminaarin 
omaksi erityiseksi tapahtumakseen. 

Olemme myös halunneet valita 
seminaareihin elokuvat siten, että 
niihin liittyvät teemat ja luennot 
rakentuvat otsikon mukaiseksi tari-
nalliseksi kokonaisuudeksi. 

Elokuvien arviointityöryhmän työ 
on jatkuvaa. Työryhmä seuraa elo-
kuvateattereiden levityksessä olevia 
sekä elokuvafestivaaleilla esillä ole-
via uusia pari- ja perhesuhteisiin 
liittyviä elokuvia. 

Ryhmä käy katsomassa uusia 
elokuvia tietämättä vielä, mihin 
teemakokonaisuuteen elokuva mah-
dollisesti tulee myöhemmin valitta-
vaksi. Arviointityöryhmä keskuste-
lee katsomistaan elokuvista ja niiden 
soveltuvuudesta tulevaisuuden se-
minaarielokuvaksi sekä luokittelee 
ne mahdollisiin aihepiireihin sovel-
tuviksi. 

Arviointityöryhmän pohditta-
vana on kuluneen vuoden aikana 
ollut kymmeniä uusia elokuvateat-
tereiden levityksessä olleita elokuvia 
sekä omasta leffahyllystä löytyviä 
elokuvia. 

Työryhmän tehtävä on myös kar-
toittaa myynnissä olevien elokuvien 
valikoimaa sekä hankkia elokuvia 
kotimaasta ja Euroopasta. 

Potentiaalisia teemoja tulevien vuo-
sien seminaareille on siis olemassa 

jo useita. Kun potentiaaliset elo-
kuvat seuraavaan seminaariin on 
valittu, tuottaja aloittaa yhteistyön 
elokuvien levitysoikeuden omista-
vien yhtiöiden kanssa elokuvakopi-
on saatavuuden, formaatin, hinnan 
sekä elokuvaan liittyvän muun ma-
teriaalin käytön suhteen. 

Jokaisen seminaarin toteutuessa 
teema seuraavalle vuodelle on jo 
päätetty. Ennakkoilmoitus seuraa-
vasta seminaarista julkaistaan kun-
kin vuoden seminaarilehdessä ja 
seminaarin loppupuheenvuorossa.  

Seminaari päättyy paneelikeskus-
teluun, jonka painopiste on hoi-
dollinen. Paneelissa keskustellaan 
seminaarin teemoista yksilön, pari-
suhteen ja perheen näkökulmasta. 

Panelistit tuovat kuhunkin semi-
naariin tarvittavan erityisosaamisen-
sa. Asiantuntijapanelisteja aletaan 
pohtia heti, kun seminaarin teema 
on vahvistettu. 

Panelistit esitellään tapahtuman 
sivustolla. He saavat seminaarin 
elokuvat etukäteen nähtäväkseen se-
minaaria edeltävänä kesänä. 

Seminaarin ohjelma ja edelliset se-
minaarilehdet löytyvät Suhteessa 
Oy:n kotisivulta. 

Tapahtumalla on myös oma 
Facebook-sivu. Sen tavoitteena on 
olla paljon enemmän kuin tapahtu-
man mainos- tai markkinointikana-
va. Samalla kun tapahtumaa pide-
tään esillä, sivulla kirjoitetaan myös 
pari- ja perhesuhteiden dynamiikas-
ta ja psykoterapeuttisesta hoidosta. 

Koska sivu on aktiivinen kes-
keytyksettä, kahden tapahtuman 
välisenä aikana asiasta kiinnostuneet 
saavat viikoittain tietoa seuraavan 
tapahtuman elokuvista, niiden tee-
moista ja luennoitsijoiden ja pane-

listien ajatuksista.

Suhteessa Elävät Kuvat seminaari-
lehti korvaa perinteiset seminaa-
reissa jaettavat kansiot luentotii-
vistelmineen ja mainoslehtisineen. 
Lehteen on koottu kaikki oleellinen 
tieto seminaaripäivistä. Luentotii-
vistelmät on lehdessä julkaistu artik-
kelien muodossa. 

Pyrkimyksemme on saada lehti 
myös esteettisesti miellyttäväksi. Sil-
loin osallistujat voivat säilyttää sen ja 
vältämme turhaa paperisaastetta. 

Tapahtumaan osallistuvat saavat 
lehdestä paperiversion. Tapahtu-
man jälkeen lehti julkaistaan myös 
sähköisenä, jolloin se on vapaasti 
kaikkien saatavilla.

Seminaarilehti kirjoitetaan, taite-
taan ja painetaan seminaaria edeltä-
vänä kesänä. Lehden taittajana toi-
mii taitava Emmi Harju.     

Tapahtumaa edeltävät viikot sisäl-
tävät paljon konkreettisia tehtäviä, 
sekä sovittavia ja varmistettavia 
asioita. Osa näistä tapahtuu yhteis-
työssä seminaaripaikan kanssa. 

Elokuvakopioiden vastaan-
ottaminen ja tapahtumapaikalle 
toimittaminen, lehtien ja myytä-
vän materiaalin seminaaripaikalle 
toimittaminen, yhteistyö pitopal-
velun kanssa ja tapahtumapaikan 
kalustuksen sopivaksi järjestelemi-
nen vievät aikaa. Unohtaa ei pidä 
myöskään tapahtumapassien val-
mistamista, kilpailun suunnittelua, 
iltamiin liittyvää tarpeistoa ja Hou-
sebandin valmistautumista. 

Tapahtuman aikana tulee vastaan yl-
lättäviä käänteitä, jotka edellyttävät 
nopeaa reagointia. Tuottajan tehtä-
vänä onkin olla koko seminaarin ajan 
valppaana ja tietoisena siitä, mitä mis-
säkin on tapahtumassa. Taitava tuot-

taja toimii ikään kuin huomaamatta 
tapahtumien taustalla ja keskellä mah-
dollistaen kaiken sujumisen. 

Seminaarin palautekyselyssä tiedus-
tellaan osallistujien kokemuksia se-
minaarista sekä kehittämistoiveita ja 
ideoita. Osallistujilla on myös mah-
dollisuus ehdottaa teemaa tuleviksi 
seminaareiksi ja ehdottaa omia suo-
sikkielokuviaan mukaan seminaari-
ohjelmaan. 

Välittömästi tapahtuman jälkeen 
työryhmä kokoontuu hetkeksi ja-
kamaan päällimmäisiä tunnelmia 
toteutuneesta seminaarista. Vaikka 
tapahtuman jälkipuintia jatketaan 
myöhemminkin, on tärkeää viettää 
yhteinen jaettu hetki ennen hetken 
levähdystä ja mielen virittäytymistä 
seuraavaan seminaariin. 

Syyskuussa tapahtuman jälkeen ta-
pahtuman tekijät kokoontuvat viet-
tämään yhteistä viikonloppua. He 
katsovat yhdessä seuraavan vuoden 
seminaariin valitut elokuvat. Jokai-
sen elokuvan jälkeen keskustelussa 
jaetaan elokuvan herättämiä tunnel-
mia ja ajatuksia. Yhteisellä illallisella 
keskustellaan seminaarin teemasta 
ja siihen liittyvistä teoreettisista nä-
kökulmista. 

Kun kaikki elokuvat on katsot-
tu, sovitaan työnjaosta tulevalle 
vuodelle. Kun on sovittu elokuvi-
en ja teoreettisten teemojen jaosta, 
luennoitsijat alkavat paneutua sy-
vemmin omaan elokuvaansa ja val-
mistaa siitä luentoa sekä artikkelia 
seuraavaan seminaarilehteen. 

Seuraava seminaari alkaa siis 
kypsyä luennoitsijoiden ja kirjoit-
tajien mielissä. Facebook-sivu Suh-
teessa Elävät Kuvat alkaa tämän 
jälkeen myös virittäytyä seuraavan 
vuoden tapahtumaan.

Making of Suhteessa Elävät Kuvat
Sanna Aavaluoma ja Aliina Aavaluoma
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Ensimmäisen Suhteessa Elävät Kuvat -seminaarin teemana oli parisuhde suo-
malaisessa elokuvassa. Uuden tapahtuman havaituksi tuleminen vie aina aikaa. 
Ensimmäinen seminaarimme tavoittikin odotettua pienemmän osallistujamää-
rän. Seminaari oli kuitenkin lämminhenkinen ja kokemus siitä oli rohkaiseva. 
Tässä muutamia mieleenpainuvia hetkiä tapahtumastamme.

Seminaari 2018

Ilmoittautumistiskillä jokaista odotti tapahtumapassi, 
tapahtumalehti ja pastillirasia.

Seminaarilehdestä löytyy kaikki tapahtuman kannalta tärkeät asiat.

Kahvitauolla aulatilassa käytiin vilkasta 
keskustelua nähdystä elokuvasta.

Jaana Lähteensuo luennoi elokuvasta ”Naiset, jotka minulle 
annoit”.
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Tapahtuman Housebandi 
Kevyesti keskellä päivää loi 
iltamien tunnelman.

Iltamissa tanssittiin valomerkkiin saakka.

Paneelikeskustelussa (vas.) Sanna Aavaluoma, Jaana Lähteensuo, Anne Anttonen, Sauli Airikka, Juha Siltala ja Pirjo Tuhkasaari kes-
kustelevat aiheesta ”Parisuhde muuttuvassa yhteiskunnassa”.
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PariTila PARISUHTEEN PSYKOANALYYTTINEN       
YMMÄRTÄMINEN JA HOITO 2020 Helsingissä
PariTila-koulutus on vuoden kestoinen täydennyskoulutus psykoterapeu-
teille. Koulutukseen voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla on riittävästi 
muita alan koulutuksia ja kokemusta parien kanssa työskentelystä.

Koulutuksessa paneudutaan parisuhteen syntymisen, kehittymisen, 
kriisiytymisen ja hoitamisen kysymyksiin psykoanalyyttisen paripsyko-
terapian viitekehyksessä. Koulutukseen kuuluu yhdeksän kaksipäiväistä 
seminaaria sisältäen osallistumisen Suhteessa Elävät Kuvat seminaariin 
2020, ennakkotehtäviä, luettavaa kirjallisuutta ja kirjallista pohdintaa lue-
tusta. 

Koulutuksen teemat:
• Psykoanalyyttisen paripsykoterapian perusteet
• Parisuhde itseksi kasvun mahdollistajana
• Parisuhteen kriisiytyminen
• Seksuaalisuus suhteen voimavarana ja haasteena
• Paripsykoterapiaprosessi
• Kehitys parista vanhemmiksi, lapsettomuus, vanhemmuus
• Ulkopuolisten suhteiden dynamiikkaa
• Ero pakona ja ratkaisuna suhteen ongelmiin
• Uusperheen parisuhde
• Parisuhdeväkivalta
• Addiktiot parisuhteessa
• Vakava sairaus ja kuolema parisuhteessa
• Case-seminaari

Lisätiedot, hakuohjeet ja hakulomake kotisivulta www.suhteessa.fi. 
Hakuaika päättyy 30.11.2019.

PSYKOSEKSUAALITERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS 
2020-2021 Helsingissä
Psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille perustuu in-
tegratiiviseen kokonaisvaltaiseen hoitomalliin, jossa yhdistyvät psykoana-
lyyttinen teoria parisuhteesta ja sen ongelmien hoidosta, teoriat mielen ja 
ruumiin seksuaalisuudesta, seksuaalisten ongelmien psykodynamiikka ja 
lääketieteellinen hoito, moniaistilliset harjoitukset ja kognitiiviset inter- 
ventiot.

Koulutuksessa on 11 kaksipäiväistä seminaaria sisältäen osallistumisen 
Suhteessa Elävät Kuvat seminaariin, ennakkotehtäviä, luettavaa kirjalli-
suutta sekä artikkelin kirjoittamisen. Pääkouluttajana Sanna Aavaluoma. 
Muut asiantuntijakouluttajat: Vilho Ahola, Raisa Cacciatore, Aleksi Jalava, 
Leena Väisälä, Anu Parantainen ja Hannu Säävälä.    

Koulutuksen teemat:
• Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen
• Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus
• Seksuaalisuus elämänkaaressa
• Seksuaalisten häiriöiden lääketieteellinen ja psykofysioterapeuttinen 

hoito
• Seksuaalisten ongelmien psykodynamiikka
• Psykoseksuaaliterapiaprosessi
• Seksuaalietiikka
• Tuhoava seksuaalisuus
• Seksuaaliset traumat
• Aggressio ja väkivalta parisuhteessa
• Transsukupuolisuus

Lisätiedot, hakuohjeet ja hakulomake kotisivuilta www.suhteessa.fi. 
Hakuaika päättyy 30.5.2020.

HAKU ENSI VUODEN KOULUTUKSIIN ON KÄYNNISSÄ

Aavaluoma Sanna, Anttonen 
Anne, Lähteensuo Jaana (toim.): 

Parisuhde kolmantena. 
Psykoanalyyttisia kirjoituk-
sia paripsykoterapiasta. 
Parisuhde on aikuisen elämän intii-
mein suhde. Siihen latautuu paljon 
odotuksia, toiveita ja pelkoja. Suuri 
osa näistä toiveista ja peloista juon-
taa juurensa varhaisiin kokemuksiin 
vuorovaikutuksessa läheisten kans-
sa. Perheiden ja sukujen vaikeudet 
lähisuhteissa tulevat seuraavien su-

kupolvien parisuhteissa uudelleen 
koettaviksi ja työstettäviksi. Kirjas-
sa pohditaan monipuolisesti näitä 
tiedostamattomia syvävirtoja, jotka 
vaikuttavat tapaamme asettua suh-
teisiin toisten kanssa.

Kirjoittajat toimivat psykoana-
lyyttisina paripsykoterapeutteina. 
Teemat nousevat käytännön työssä 
syntyneistä ajatuksista ja kysymyk-
sistä. Teksteissä käsitellään muun 
muassa vastavuoroisuuden vaikeut-
ta, häpeän vaikutusta parisuhtee-
seen, erilaisuuden sietämättömyyt-
tä, vanhemmuutta sekä sairauden ja 
kuoleman herättämiä kysymyksiä.

Kirjoittajat avaavat monenlai-
sia näkökulmia parisuhteisiin sekä 
kuvaavat, kuinka vaikeuksissa ole-
via suhteita voidaan hoitaa psyko-
analyyttisessa paripsykoterapiassa. 
Hoidon tavoitteena on edistää puo-
lisoiden kykyä nähdä parisuhteensa 
kolmantena. Silloin he tunnistavat 
suhteensa yhteiseksi luomukseksi 
ja parhaimmillaan voivat kokea sen 
kannattelevan kumpaakin yhdessä 
ja erikseen.

Kirja sopii kaikille, jotka halua-
vat ymmärtää parisuhteita. Parien 
kanssa työskentelevät ammattilaiset 
voivat syventää osaamistaan psyko-
analyyttisten näkökulmien avulla. 
Psykoanalyyttisen ajatteluun jo pe-

rehtyneet ammattilaiset voivat kir-
joitusten myötä laajentaa parisuh-
dekysymysten ymmärtämistä osana 
omaa työtään.

Therapeia-säätiö 2019. ISBN 978-
952-5519-38-9

Sanna Aavaluoma: 

Kirjoituksia SUHTEESSA 
olosta

Tietokirjailijana tunnettu Sanna 
Aavaluoma on avannut uuden lä-
hestymistavan ihmissuhteiden psy-
koanalyyttiseen pohdintaan. Arki-

set kännykkäkameraan tallentuneet 
kuvat alkoivat herätellä pieniä ta-
rinoita, joissa yhdistyvät suhteessa 
olon haasteet ja kysymykset, omat 
elämänkokemukset ja psykotera-
peutin työssä esiin nousseet teemat. 
Blogi Kirjoituksia SUHTEESSA 
olosta syntyi maaliskuussa 2018. 
Se ilmestyy suhteessa.fi-sivustolla 
sunnuntaisin. Kirjoitusten saama 
vastaanotto innosti kokoamaan kir-
joitukset kirjaksi. Alun perin itsenäi-
siksi suunnitellut pienet tarinat on 
tässä kirjassa uudelleen ryhmitelty 
neljäksi teemakokonaisuudeksi. 

Ensimmäinen osa OLO SUH-
TEESSA sisältää 12 kirjoitusta 
erilaisista suhteissa elämisen ja ole-
misen kysymyksistä ja niihin vai-
kuttavista olosuhteista. Toinen osa 
TUNNE SUHTEESSA koostuu 
viidestätoista tunteiden tunnistami-
seen, hyväksymiseen ja ilmaisemi-
seen liittyvästä haasteesta. Kolmas 
osa PARI SUHTEESSA sisältää 
18 kirjoitusta parisuhteesta ja rak-
kaudesta. Neljäs osa VUOSI SUH-
TEESSA seuraa vuodenkiertoa 23 
vuodenaikoihin, juhlapyhiin, lipu-
tuspäiviin ja teemapäiviin liittyvällä 
kirjoituksella. Yhteensä kirjassa on 
68 kirjoitusta.

Suhteessa Oy 2019. ISBN 978-952-
68832-2-9

Kirjauutuuksia saatavilla seminaarista
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Suhteessa Oy
Suhteessa Oy on helsinkiläinen perheyritys, jon-
ka toiminnan keskiössä ovat ihmissuhteet. Psy-
koterapia, työnohjaus, koulutus ja kustannustoi-
minta kuuluvat yrityksen toimintaan. 

Suhteessa Oy:llä on lupa yksityisten tervey-
denhuoltopalvelujen tuottamiseen. Psykotera-
peutit Sanna Aavaluoma (pari- ja perhepsykote-
rapia) ja Jouni Aavaluoma (yksilöpsykoterapia) 
ovat myös Kela-psykoterapeutteja. Suhteessa 
Oy:n toimitilat sijaitsevat Helsingin Käpylässä 
hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Työnohjaukset 
ja koulutukset tapahtuvat tilaajan järjestämissä 
tiloissa.

Koulutukset
• PariTila Parisuhteen psykoanalyyttinen ym-

märtäminen ja hoito. Vuoden kestoinen 

paripsykoterapian täydennyskoulutus psy-
koterapeuteille

• Vuoden kestoinen Psykoseksuaaliterapian 
täydennyskoulutus psykoterapeuteille

• Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen 
tukeminen. Kuuden päivän kestoinen pro-
sessikoulutus sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisille.

• Vakavasti sairastuneen psykoterapeuttinen 
tuki – syventävä koulutus. Viiden päivän 
kestoinen jatkokoulutus peruskoulutuksen 
suorittaneille.

• Muistisairaan psykoterapeuttinen hoito ja 
hoiva. Kuuden päivän kestoinen prosessi-
koulutus muistialan ammattilaisille.

• Tilausluennot
• Suhteessa Elävät Kuvat

Kustannustoiminta
Suhteessa Oy:n kustannustoiminta käynnistyi 
vuonna 2017. Kirjavalikoimaamme kuuluu tällä 
hetkellä:

• Sanna Aavaluoma & Tarja Tammelin: 
Muistisairaan LÄHEISEN KIRJA

• Sanna Aavaluoma & Tarja Tammelin: Jotta 
minua ei unohdettaisi. Tarinoita elämästäni 
niille, jotka minua tulevat hoitamaan.

• Sanna Aavaluoma: Kunnes kuolema meidät 
eriyttää. Muistisairaan puolison suruproses-
si ja toipuminen puolison kuoleman jälkeen. 

• Sanna Aavaluoma: Kirjoituksia SUH-
TEESSA olosta.

Mikäli innostuit salaisuuksista ja 
haluat tietää niistä lisää, olemme 
koonneet avuksesi lisälähteitä ai-
heeseen. Kirjallisuuslistassa on sekä 
artikkeleita että laajempia julkaisu-
ja. Elokuvalistassa on katsomiam-
me elokuvia, joita harkitsimme mu-
kaan seminaariohjelmaan.

Salaisuuksien kirjahylly
• Bradshaw John (1996) Family 

secrets. The path from shame to 
healing. Bantam Books

• Imber-Black Evan (1998) The 
secret life of families. Making de-
cisions about secrets: When kee-
ping secrets can harm you, when 
keeping secrets can heal you – 
and how to know the difference. 
Bantam Books

• Pertucelli Jean & Schoen Sarah 
(2017) Unknowable, Unspea-
kable, and Unsprung. Psychoana-
lytic perspectives on truth, scan-
dal, secrets and lies. Routledge.

• Pincus Lily & Dare Christopher 
(1978) Secrets in the family. 
Faber & Faber

• Suontausta-Kyläinpää Sirkku 
(2011) Perhesalaisuudet. Vaike-
nemisesta vapauteen

• Rashkin Esther (1992) Family 
Secrets and the Psychoanalysis 
of narrative. Princeton Legacy 
Library

• Roos Esa, Manninen Vesa, Väli-
mäki Jukka (1997) Kohti piilo-
tajuntaa. Psykoanalyyttisia tut-
kielmia. Yliopistopaino

• Schützenberger Anne A (2011) 
Psykogenealogia. Suvun men-
neistä haavoista paraneminen ja 
itsensä löytäminen. Eveil

Salaisuuksien leffahylly
• Perhe August Osage County
• 45 vuotta
• Salaisuuksien illallinen
• The Dinner
• Goodbye Lenin (Wolfgang Bec-

ker 2003). Tarina sijoittuu Berlii-
niin, jossa muuri on kaatumassa. 
Kiihkeästi vanhaa järjestelmää 
kannattava perheenäiti saa sy-
dänkohtauksen ja vajoaa koo-
maan. Hänen herätessään kaikki 
on muuttunut, länsimainen maa-
ilma valtaa kaupungin. Lääkärin 
suosituksesta mielenjärkytyksiä 
tulee välttää, ja niin perhe alkaa 
rakentaa kerrostalokotiin men-
nyttä maailmaa. 

• Hiljaiset sillat (Clint Eastwood 
1995). Aikuiset lapset saavat äi-
tinsä kuoleman jälkeen käsiinsä 
äidin päiväkirjan, joka paljastaa 
heille äidin salaisen rakkauden. 

• Ihmisen osa (Juha Lehtola 
2018). Ikääntyvät vanhemmat 
päättävät lähteä kaupunkiin ta-

paamaan lapsiaan, jotka eivät käy 
vanhempiensa luona. Perheen-
jäsenet eivät tiedä juuri mitään 
toistensa elämästä. Illuusioita ja 
kulisseja menestyksestä pidetään 
yllä – melkein loppuun saakka. 

• Nawalin salaisuus (Incendies) 
(Villeneuve 2010). Aikuiset 
kaksoset saavat äitinsä testamen-
tissa tehtävän etsiä heille tunte-
mattomattomat isä ja veli. Mitä 
syvemmälle sisarukset pääsevät 
tutkimuksissaan äitinsä mennei-
syydestä, sen järkyttävämmäksi 
tarina muuttuu. 

• Joulutarina (Juha Vuolijoki 
2007). Koskettava kertomus 
siitä, miten joulupukista tuli 
joulupukki. Pieni Nikolas-poi-
ka menettää perheensä onnet-
tomuudessa. Köyhät kyläläiset 
huolehtivat pojasta vuoden ker-
rallaan. Kiitokseksi huolenpidos-
ta Nikolas jättää perheiden lapsil-
le lahjaksi itse veistämiään leluja. 

• Kaikki tietävät (Farhadi 2018) . 
Idylliset häät muuttuvat painajai-
seksi kun traagisen tapahtuman 
seurauksena suvun salaisuudet 
alkavat paljastua. 

• Shindlerin lista (Steven Spielberg 
1993). Tarina saksalaisesta yrittä-
jästä Oscar Schindleristä, joka pe-
lasti yli tuhannen puolanjuutalai-
sen hengen holokaustissa toisen 

maailmasodan aikana. 
• Shoplifters – perhesalaisuuksia 

(Koreeda 2018). Näpistelyllä 
elantonsa hankkiva perhe ”adop-
toi” kaltoinkohdellun tytön ot-
tamalla hänet kotiinsa. Tytöstä 
tulee osa perheen elämää. Läm-
min kiintymys yhdistää perhettä, 
mutta perheellä on salaisuutensa.

• Vuorovetten prinssi (Barbara 
Streisand 1991). Tom lähtee si-
sarensa avuksi tämän yritettyä 
itsemurhaa. Tomin ja sisaren 
psykiatrin tapaamisissa sisarus-
ten lapsuuden traumat alkavat 
nousta esiin. 

• Vettä sakeampaa, 10-osainen 
draamasarja (2014). Toisistaan 
etääntyneen sisarukset tapaavat 
äidin syntymäpäivillä Ahvenan-
maalla sijaitsevassa täysihoito-
lassa. Äidillä on suunnitelma 
lastensa tulevaisuuden ja sisarus-
suhteiden vahvistamisen varalle. 
Perhesalaisuudet alkavat kuiten-
kin vähitellen paljastua.

• Mrs. Wilson, 3-osainen mini-
sarja (2018). Tositapahtumiin 
perustuva sarja, jonka pääosan 
näyttelijä esittää omaa isoäitiään. 
Tarinassa leskeytynyt Mrs. Wil-
son alkaa selvittää miehensä ja 
avioliittonsa menneisyyttä. To-
tuus muuttuu hetkessä valheeksi 
ja valheet todellisuudeksi.

Lisää salaisuuksista
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Ensi vuonna 4-5.9.2020 Suhteessa Elävät Kuvat -seminaarin teemana on seksu-
aalisuus. Lähestymme seksuaalisuutta biologisena, kehityksellisenä ja suhteissa to-
teutuvana elämän voimavarana ja haasteena. Tarkastelemme seksuaalisen intohi-
mon ja rakkauden tasapainoa sekä seksuaalisuuden tuomaa mielihyvää, nautintoa 
ja kärsimystä parisuhteessa. Seminaarissa avataan myös ikkuna seksuaaliterapian ja 
psykoseksuaaliterapian mahdollisuuksiin seksuaalisten ongelmien hoidossa. 

Vuoden 2020 elokuvat ovat yhdysvaltalaista, italiais-ranskalaista, espanjalais-brit-
tiläistä ja suomalaista tuotantoa. Kaksipäiväisen seminaarin hinta sisältää seminaa-
ripäivien lisäksi ohjelmalliset iltamat, illallisen, seminaarilehden ja mahdollisuuden 
varata esittelypöytä (rajallinen määrä). Ilmoittautuminen on jo käynnissä. Tarkka 
ohjelma julkaistaan pian. 

Seminaarihinta 320 e, kahden henkilön yhteisilmoittautuminen 600 e. Seminaari-
paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Sitova ilmoittautuminen ja lisätiedot 
sähköpostitse elavatkuvat (a) suhteessa.fi. 

Tykkää myös Facebook-sivusta Suhteessa Elävät Kuvat – siellä uuteen seminaariin 
virittäytyminen on jo alkanut! 

SUHTEESSA ELÄVÄT KUVAT 4-5.9.2020

Haluttu, hävetty, haavoittuva

SEKSUAALISUUS


