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TIIVISTELMÄ  

 Mun mieltä lämmittää se, että meitä ajatellaan ja joku Reumaliiton kaltainen näkee 
 parisuhteen merkityksen lapselle. Yhtään liian paljon ei voi parisuhteeseen ja sen 
 pysymiseen panostaa. Mä näen, että vanhempien on helpompi lähteä tällaiselle, kun se 
 tulee lapsen sairauden takia, perheen tukemisena. Että tätä on tarjolla teidän perheelle kun 
 teidän perheessä on pitkäaikaissairas lapsi.  Parisuhteen merkitys korostuu vielä enemmän 
 kun perheessä on haasteita. 
 
Perheen parhaaksi -projektin 2013-2015 loppuarvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, 
onko Perheen parhaaksi -projektin toimintaan osallistumisella ollut toivottuja vaikutuksia ja 
mitä merkityksiä erityislasten vanhemmat sille antavat.  
 
Perheen parhaaksi -projekti on edistänyt pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja muiden 
erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden hyvinvointia vanhempien parisuhdetta 
vahvistamalla. Projektin päätoimintoja ovat olleet erityislasten vanhemmille suunnatut 
parisuhdekurssit ja Parisuhteen palikat -teematuokiot. Perheen parhaaksi -
parisuhdetoimintaan osallistuminen ei ole edellyttänyt tiettyä lapsen diagnoosia tai 
jäsenyyttä missään järjestössä. Projekti onkin toiminut päänavauksena diagnoosi- ja 
järjestörajat ylittävälle yhteistyölle. Parisuhdekurssien osallistujista on koulutettu 
vertaisohjaajia samassa tilanteessa oleville vanhemmille. Lisäksi on koulutettu 
Parisuhteen palikat -teematuokioiden ohjaajia muun muassa järjestöjen, kuntien, 
seurakuntien ja yritysten työntekijöistä ja vapaaehtoisista. 
 
Perheen parhaaksi on antanut erityislasten vanhemmille vertaistukea, tietoa ja taitoja 
käsitellä parisuhdeasioita ja mahdollisuuden parantaa parisuhdetaitojaan. Toiminnan 
koetaan lisänneen tietoisuutta parisuhteen merkityksestä koko perheen hyvinvoinnille. 
Lähes puolet kyselyvastaajista on käyttänyt opittua arjessa. Toiminnan kohdistaminen 
erityislasten vanhemmille on madaltanut osallistumiskynnystä. Osallistuminen on koettu 
keinoksi edistää perheen hyvinvointia, etenkin erityislapsiperheissä. 
 
Toiminnan koettiin vaikuttaneen antamalla ajattelemisen aihetta, auttaneen tunnistamaan 
ja ilmaisemaan omia tarpeita ja toiveita, herättäneen tai vahvistaneen mielenkiintoa 
parisuhteen hoitamiseen. Perheen parhaaksi oli tuonut myös hyvää mieltä ja rentoutta, 
vahvistanut puolison huomioimista ja arvostusta ja lisännyt rohkeutta osallistua 
parisuhdetoimintaan. Omien toimintatapojen muuttaminen on pitkä prosessi eikä yksi 
kurssi tai tilaisuus muuta ihmistä kokonaan. Useimmiten myönteistä muutosta oli 
tapahtunut tavassa kommunikoida ja kertoa omista toiveista ja tarpeista. Muut koetut 
vaikutukset liittyivät oman parisuhteen merkityksen tunnustamiseen. 
 
Arviointi perustuu projektitoimintaan osallistuneille suunnattuun verkkokyselyyn, 
osallistujien haastatteluihin sekä kursseilla kerätyn palautteen ja kirjallisen aineiston 
analyysiin. Johtopäätöksiin pohjautuvat kehittämisehdotukset on työstetty Perheen 
parhaaksi –verkoston (kahdeksan järjestöä) arviointityöpajassa, johon osallistui arvioijan 
lisäksi projektisuunnittelija ja Parisuhdekeskus työntekijöitä. 
 
Perheen parhaaksi -parisuhdetoiminta jatkuu pysyvänä osana Kataja-Parisuhdekeskuksen 
toimintaa ja arvioinnin tuloksia käytetään projektin loppuraportoinnin lisäksi tulevan 
toiminnan kehittämiseksi.  
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1  Perheen parhaaksi -projekti 2013-2015: parisuhdetoimintaa 
 erityislasten vanhemmille  

Perheen parhaaksi -projekti on edistänyt pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja muiden 
erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden hyvinvointia vanhempien parisuhdetta 
vahvistamalla. Toiminnan lähtökohtana on ollut se, että ennaltaehkäisevä varhainen tuki 
vähentää kriisiytymisen riskiä, vanhempien tai perheen uupumista, lastensuojelun 
toimenpiteitä ja vahvistaa vanhempien työkykyisyyttä ja koko perheen hyvinvointia. Lisäksi 
lapset saavat hyvän mallin parisuhteesta omaan aikuisuuteensa. 
 
Projektin päätoimintoja ovat olleet pitkäaikaissairaiden ja muiden erityislasten 
vanhemmille suunnatut parisuhdekurssit ja Parisuhteen palikat -teematuokiot. 
Projektin alkuvaiheessa järjestettiin kaksi koko perheelle suunnattua perheen 
keväthuoltopäivää, joissa oli vanhemmille parisuhdeluento ja lapsille omaa ohjelmaa. 
Parisuhdekurssien osallistujista on koulutettu vertaisohjaajia samassa tilanteessa oleville 
vanhemmille. Lisäksi on koulutettu Parisuhteen palikat -teematuokioiden ohjaajia muun 
muassa järjestöjen, kuntien, seurakuntien ja yritysten työntekijöistä ja vapaaehtoisista. 
Vuonna 2015 toimintaa tarjottiin myös verkon kautta (verkkoluento ja -chat). Katso 
taulukko 1 ja kuvio 1. 
 
Parisuhdekursseissa on käytetty Parisuhdekeskus-Katajan Rikasta minua! -konseptia. 
Rikasta minua! -kurssit ovat kasvuryhmiä, joissa ohjaajapari on kaksoisroolissa. He 
toimivat samanaikaisesti sekä ohjaajina että työskentelevänä parina. Nämä kasvuryhmät 
ovat vertaisryhmiä, joissa vertaisuuden pohjana on enemmänkin parisuhde, kuin muu 
elämäntilanne, vaikka kaikkia yhdistääkin sairas lapsi. Kurssin tavoitteena on vahvistaa 
sairaan lapsen vanhempien välistä parisidosta ja auttaa pariskuntaa säilyttämään heidän 
keskinäisen suhteensa erityisyys, jonka avulla he pysyvät samalla puolella myös rankkoina 
aikoina. Kurssien rinnalle työstettiin Parisuhteen palikat -teematuokio1 laajemman 
kohderyhmän tavoittamiseksi. Parisuhteen palikoiden perusajatus on konkretisoida 
käytännönläheisesti parisuhteen eri alueita ja tukea ihmistä ymmärtämään 
parisuhdeasioita paremmin ja keskustelemaan niistä.  
 
Parisuhdetoiminta on ollut diagnoosirajat ylittävää ja projektin toiminta on perustunut 
potilasjärjestöjen yhteistyölle. Alkuperäinen suunnitelma oli laajentaa toimintamalli 
kaikkiin erityslasten vanhempiin projektin päätyttyä, mutta tämä tehtiinkin jo projektin 
aikana. Toiminta pilotoitiin reumalapsiperheiden kanssa, laajennettiin ensin diabetes-, 
sydänlapsi- ja keliakiaperheille ja viimeisenä projektivuonna kaikille erityislasten 
vanhemmille. Toiminnan lähtökohtana on ollut pitkäaikaissairas tai muuten erityinen lapsi 
perheessä ja sen tuomat haasteet perheen arkeen ja vanhempien parisuhteeseen, ei tietty 
diagnoosi. Potilasjärjestöt ovat olleet keskeisessä roolissa toiminnan tuottamisessa ja 
markkinoinnissa. Kataja-Parisuhdekeskus on tuonut toimintaan sisältöosaamista 
parisuhdetyöstä. Katajalle projektiyhteistyö on antanut tilaisuuden sovittaa järjestön 
ydinosaaminen erityistä tukea tarvitsevien perheiden tarpeisiin. Sisältöyhteistyötä on tehty 
myös Väestöliiton kanssa.  
 

                 
1 Parisuhteen palikat on kehitetty Suomen ev. lut. kirkon kirkkohallituksessa ja niiden takana 
on laaja parisuhdetyön ammattilaisten ja asiantuntijoiden joukko.   
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Taulukko 1  Perheen parhaaksi -projektin muutosteoria 

Resurssit Toiminnot Tuotokset Tulokset Vaikutukset 
Projektiin 
palkattu 
henkilöstö 
 
Asiantuntija-
työ 
 
Projekti-
budjetin 
kattamat 
materiaalit, 
palvelut ja 
muut kulut 
  
 

Parisuhteen tuki 
pitkäaikaissairaiden, 
vammaisten ja 
erityislasten vanhemmille: 
- Parisuhdekurssit (2013-
2015) 
- Perhepäivät (2013 ja 
2014) 
- Teematuokiot + työkirja 
(2015) 
- Verkkoluento ja –chat 
(2015)  
 
Koulutus parisuhde-
teemasta järjestöjen, 
kuntien, seurakuntien ja 
yritysten työntekijöille sekä 
vapaaehtoisille 
vertaisohjaajille:  
- Parisuhderyhmien 
vertaisohjaajakoulutukset  
(2013-2015) 
-Parisuhdetuokioiden 
ohjaajakoulutukset (2015) 
- Työohjausryhmä 
verkossa ja 
työnohjauspäivät kurssien 
ja teematuokioiden 
ohjaajille (2015) 
 
Tiedotus sairaan- ja 
terveydenhoidon 
työntekijöille 

10 parisuhde-
kurssia 
 
30 parisuhde-
tuokiota 
 
60 koulutettua 
ohjaajaa (joista 
noin 15-20 
vertaisohjaajaa) 
 
 

Erityslasten 
vanhemmat saavat 
vertaistukea, sekä 
tietoa ja työkaluja 
käsitellä parisuhde-
asioita ja parantaa 
parisuhdetaitojaan. 
 
Tietoisuus 
erityislasten 
vanhempien 
parisuhteen tuen 
tarpeesta lisääntyy. 
 
Järjestöt ottavat 
toiminnassaan 
huomioon 
parisuhdesuhdenäkö-
kulman ja perheen 
kokonaisuutena. 
 
Koulutetut ohjaajat 
käyttävät ja 
soveltavat 
koulutuksessa 
oppimaansa omassa 
toiminnassaan. 
 
Potilas- ja 
erityislapsijärjestöjen 
yhteistyö paranee ja 
tiivistyy, 
päällekkäisyydet 
vähenevät. 

Toimintaan 
osallistuvien 
erityislasten 
vanhemmat ovat 
tyytyväisempiä 
parisuhteeseensa 
ja perheiden arki 
on sujuvampaa. 
 
Kaikkien 
perheenjäsenten: 
vanhempien, 
erityislasten ja 
heidän 
sisarustensa 
hyvinvointi 
lisääntyy. 

  
Kuvio 1 Perheen parhaaksi –projektin toimijakeskeinen muutosteoria 
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Projektin tavoitteet on saavutettu hyvin. Järjestöyhteistyö on tuottanut säästöjä, joten 
resursseja on voitu suunnata tehokkaasti osallistujille järjestettävään toimintaan. 
Määrälliset tuotostavoitteet on saavutettu suunnitellusti / ylitetty.  Projekti on toiminut 
päänavauksena diagnoosi- ja järjestörajat ylittävälle yhteistyölle ja ”sivutuotteena” 
vahvistanut ja virkistänyt potilasjärjestöjen lapsiperheille suuntaamaa toimintaa. Järjestöt 
ottavat toiminnassaan enenevässä määrin huomioon parisuhdesuhdenäkökulman ja 
perheen kokonaisuutena.  
 
Erityislasten vanhemmille suunnattu parisuhdetoiminta jatkuu projektin päätyttyä pysyvänä 
osana Parisuhdekeskus-Katajan toimintaa. Yhteistyökumppaneiksi on sitoutunut 
kahdeksan järjestöä, jotka muodostavat Perheen parhaaksi -verkoston.   
2 Arvioinnin tarkoitus ja aineisto  

Projektin loppuarvioinnin tavoitteena on tuottaa laadullista tietoa siitä, onko Perheen 
parhaaksi -projektin toimintaan osallistumisella ollut toivottuja vaikutuksia ja mitä 
merkityksiä osallistujat sille antavat. Arvioinnissa keskitytään erityislasten vanhempien 
näkemyksiin ja kokemuksiin toiminnasta. Arviointia käytetään myös tulevan toiminnan 
kehittämiseksi.  
 
Arviointi painottuu projektin tulosten ja vaikutusten tarkasteluun. Tuloksia ja vaikutuksia 
arvioidaan ensinnäkin suhteessa projektissa tavoiteltuihin muutoksiin (katso taulukko 1) ja 
toiseksi suhteessa siihen, mitä vaikutuksia osallistujat itse kokevat toiminnalla olleen. 
Arviointikysymykset on koottu taulukkoon 2.  
Taulukko 2  Arviointikysymykset  

Arviointikysymys Tiedonlähde Analyysi 
Arviointi- 
kysymys 1 
 
Missä määrin 
projektin 
toimintaan 
osallistumisella 
on ollut 
toivottuja 
vaikutuksia? 
 
 
 

1.1 Mitkä kurssien ja 
tuokioiden antamat tiedot ja 
työkalut ovat palvelleet arjen 
toimintaa ja missä tilanteissa 
osallistujat huomaavat 
käyttävänsä niitä? 
1.2 Kuinka kauan koettu 
vaikutus kurssin tai 
parisuhdeillan jälkeen kestää? 
1.3 Kokevatko vanhemmat, 
että sillä, että he pyrkivät 
hoitamaan parisuhdettaan, 
olisi vaikutusta heidän 
lastensa hyvinvointiin? 

Verkkokysely 
parisuhdetoimintaan 
osallistuneille. 
 
Parisuhde-kurssien 
ja teema-tuokioiden 
osallistujien 
haastattelut   
 
Välitön palaute 
koulutuksista 

Kyselyn ja haastatteluiden 
analyysi suhteessa 
hankkeen tavoitteisiin, 
muutosteoriaan ja 
arviointikriteereihin. 
 
Kyselyn avointen 
vastausten ja haastatte-
luiden teemoittelu 
 
Kysely- ja haastattelu-
aineiston vertailu 
koulutusten välittömään 
palautteeseen.  

Arviointi- 
kysymys 2 
 
Mitä vaikutuksia 
osallistujat itse 
kokevat 
toiminnalla 
olleen ja mitä 
merkityksiä 
vaikutuksille 
annetaan? 

2.1 Mitä muutosta 
koulutukseen osallistuminen 
on tuonut omaan elämään, 
parisuhteeseen ja 
perheeseen? 
 

Verkkokysely 
parisuhdetoimintaan 
osallistuneille. 
 
Parisuhdekurssien ja 
teema-tuokioiden 
osallistujien 
haastattelut   
 
Välitön palaute 
koulutuksista 

Aineistolähtöinen analyysi 
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Aineiston analyysissa painotetaan koettuja vaikutuksia. Analyysissa käytetään apuna 
seuraavia arviointikriteerejä projektin onnistumiselle: 

 Osallistujat kertovat konkreettisista muutoksista oman parisuhteen kehittämisessä 

 Osallistujat kokevat projektin toimintojen parantaneen jaksamista, parisuhdetta ja 
perheen hyvinvointia 

 
Arviointi perustuu projektitoimintaan osallistuneille suunnattuun verkkokyselyyn, 
osallistujien haastatteluihin ja kirjallisen aineiston analyysiin. Johtopäätöksiin 
pohjautuvat kehittämisehdotukset on työstetty Perheen parhaaksi –verkoston 
arviointityöpajassa.  
 
Verkkokyselyllä kartoitettiin toimintaan osallistuneiden näkemyksiä toiminnan 
hyödyllisyydestä ja vaikutuksista sekä ajatuksia toiminnan kehittämiseksi. Verkkokysely oli 
täytettävissä 13.-26.1.2016 ja se toteutettiin Kataja ry:n SurveyPal-verkkotyökalulla. 
Verkkokyselylomake on liitteenä 1. Kysely lähetettiin kaikille Perheen parhaaksi -
parisuhdetoimintaan osallistuneille, joiden yhteystiedot olivat projektisuunnittelijan tiedossa 
(N=300). Kyselyä ei lähetetty Parisuhteen palikat-ohjaajakoulutukseen osallistuneille, 
koska arvioinnissa haluttiin kuulla ensisijaisesti vanhempia, joilla on erityislapsi2. Lisäksi 
palikkatuokioiden ohjaajille oli juuri loppuvuonna 2015 tehty kysely heidän kokemuksistaan 
vapaaehtoistyöstä erityislasten perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.  
 
Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 67 henkilöä eli vastausprosentti oli 22 %. 
Kyselystä lähetettiin yksi muistutus. Vastausprosenttia voidaan pitää melko hyvänä. 
Verkkokyselyissä, joissa vastaajiin ei ole ennestään suhdetta, 20-30 prosentin 
vastausprosenttia pidetään yleisesti hyvänä. Suurin osa henkilöistä, joille kysely lähetettiin, 
on osallistunut pari tuntia kestävään parisuhdetuokioon eikä heillä siten ole hyvin kiinteää 
ja läheistä suhdetta Perheen parhaaksi -parisuhdetoimintaan.  
 
Kyselyyn vastanneista 78 % (49 vastajaa) oli naisia ja 22 % (14 vastaajaa) miehiä. 
Kaikki vastaajat olivat 30-62-vuotiaita. Lähes puolet vastaajista (48%) on ollut 
nykyisessä parisuhteessa 13-25 vuotta ja reilu kolmasosa (37%) 3-12 vuotta.  Katso 
kuvio 2.  
 
Kyselyn vastaajista 61% on osallistunut Parisuhteen palikat -teematuokioon, 42% 
parisuhdekurssille, 9% vertaisohjaajakoulutukseen ja 6% Perheen keväthuoltopäivään. 
Kaksi vastaajaa on osallistunut Parisuhteen palikat -ohjaajakoulutukseen ja kaksi 
verkkoluennolle. Katso kuvio 3. Suurin osa vastaajista (84 %) oli osallistunut yhteen 
projektitoimintoon: tyypillisimmin Parisuhteen palikat -teematuokioon (35 vastaajaa) tai 
parisuhdekurssille (19 vastaajaa). Seitsemän vastaajaa on osallistunut projektitoimintaan 
aktiivisesti eli esimerkiksi kouluttautunut vertaisohjaajaksi oman parisuhdekurssin jälkeen 
ja osallistunut useampaan toimintoon. Noin kolme neljästä (78%) vastaajasta oli 
osallistunut toimintaan viime vuonna 2015.  
  
Tyypillinen kyselyn vastaaja oli siis pitkässä parisuhteessa oleva lähes keski-ikäinen 
nainen, joka oli osallistunut Parisuhteen palikat -teematuokioon vuonna 2015.  
 

                 
2 Poikkeuksena ne erityislasten vanhemmat, jotka ovat osallistuneet muuhun Perheen parhaaksi - 

parisuhdetoimintaan ja kouluttautuneet itse Parisuhteen palikat -ohjaajiksi.  
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Kuvio 2 Kyselyvastaajien parisuhteen kesto (N=67) 

 

 
 

Kuvio 3 Kyselyn vastaajien osallistuminen projektitoimintoihin (N=67)  
 
 
Projektin aikana 2013-2015 on parisuhdetuokioihin osallistunut 187 henkilöä, 
parisuhdekursseille 114 henkilöä ja perheiden keväthuoltopäiville 30 aikuista3. 
Parisuhdekursseille osallistuneista on 14 henkilöä kouluttautunut vertaisohjaajiksi. 
Parisuhteen palikat -ohjaajaksi on kouluttautunut 52 henkilöä. Lokakuussa 2015 
julkaistulla verkkoluennolla oli 31.12.2015 mennessä 1 125 näyttökertaa.  

                 
3 Perheen keväthuoltopäiville osallistui lisäksi yhteensä 44 lasta.  
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Erityislasten vanhemmille suunnatussa parisuhdetoiminnassa on osallistujista naisia ollut 
hieman yli puolet (52%). Kyselyn vastaajissa on siis kaikkiin osallistujiin verrattuna 
huomattavasti enemmän naisia. Toimintoihin osallistumisen puolesta vastaajat vastaavat 
kaikkia osallistujia suhteellisen hyvin kun otetaan huomioon se, että kyselyä ei suunnattu 
Parisuhteen palikat -ohjaajakurssien käyneille eikä verkkoluennon katsojille4.    
 
Syvemmän tiedon hankkimiseksi osallistujien kokemuksista ja näkemyksistä 
haastateltiin kolmeatoista projektitoimintaan osallistunutta erityislapsen 
vanhempaa. Haastatteluista yhdeksän on osallistunut parisuhdekursseille ja neljä 
Parisuhteen palikat -teematuokioon. Parisuhdekurssien osalta haluttiin kuulla etenkin niitä 
henkilöitä, joiden kurssista on kulunut pidempi aika.  
 
Vuosilta 2013 ja 2014 valittiin kaksi pariskuntaa, joista toinen on kouluttautunut 
vertaisohjaajaksi kurssin jälkeen ja toinen ei. Haastateltavien valinnassa toimi kriteerinä 
lapsen diagnoosi ja osallistuminen eri vetäjien kursseille. Koska kyselyn vastaajista 78 % 
oli naisia ja myös haastateltavissa oli enemmän naisia, päätettiin lisäksi haastatella yhtä 
2015 parisuhdekurssille osallistunutta miestä. Parisuhteen palikat -tuokioihin 
osallistuneista haastateltavat valittiin satunnaisesti neljä eri tilaisuuksiin osallistunutta 
henkilöä. Lisäksi huomioitiin haastateltavan asuinpaikka, jotta haastattelujen tekeminen 
olisi tämän arvioinnin resurssien puitteissa mahdollista. Haastateltavat valittiin 
pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulta ja Tampereen seudulta. Haastateltavista kuusi oli 
miehiä ja seitsemän naisia.  
 
Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluita eli niissä keskusteltiin 
vapaamuotoisesti annetuista aiheista. Haastatteluista kahdeksan tehtiin henkilökohtaisissa 
tapaamisissa haastateltavan kotona tai kahvilassa ja viisi puhelimitse. Haastatteluiden 
kesto vaihteli vajaasta puolesta tunnista 75 minuuttiin. Puolisot haastateltiin erikseen. Osa 
haastateltavista oli vastannut myös verkkokyselyyn. Haastattelurunko on liitteenä 2.  
 
Kyselyn avoimet vastaukset ja haastattelut on analysoitu teemoittelemalla eli 
ryhmittelemällä vastaukset aineistosta nousevien teemojen ympärille.  
 
Kirjallisen aineiston osalta käytiin lävitse projektisuunnitelmat ja -raportit ja 
parisuhdetoimintaan liittyvä aineisto tavoiteltujen vaikutusten ymmärtämiseksi ja 
arviointikysymysten tarkentamiseksi. Lisäksi käytiin läpi osallistujilta kurssien ja 
tuokioiden yhteydessä ja jälkeen kerätty palaute. Palautteesta on poimittu teemoja 
liittyen siihen, mikä on herättänyt ajatuksia osallistujissa ja miten parisuhdetoiminnan 
koetaan vaikuttaneen itseen. Pitkäaikaisia vaikutuksia on tämän aineiston perusteella 
hankala arvioida, sillä palaute on ollut joko välitöntä tai hyvin pian kurssien ja tuokioiden 
jälkeen annettua. Palautteesta on pyritty nostamaan erityisesti niitä asioita, joita osallistujat 
ovat kokeneet oppineensa. Tilaisuuksien onnistumisten arvioinnin sijaan on pyritty 
löytämään merkityksiä joita osallistujat ovat kokemalleen antaneet. Palautelomake on 
vaihdellut tapahtumakohtaisesti, joten ei ole mielekästä vertailla vastauksia toisiinsa 

                 
4 Kaikista parisuhdetoimintaan osallistuneista on 54% osallistunut Parisuhteen palikat -tuokioon ja 

34 % parisuhdekurssille. Kyselyvastaajista puolestaan 61 % oli osallistunut tuokioon ja 42% 
kurssille.  
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vuositasolla tai muuten. Palaute käytiin läpi ennen kyselyn ja haastatteluiden analyysia. 
Kirjallinen aineisto on liitteenä 3.  
 
Kyselystä, haastatteluista ja palautteesta on raporttiin nostettu esiin huomioita 
havainnollistavia lainauksia. Ne on merkitty seuraavasti: K=kysely, haastattelu=haastattelu 
ja P=palaute. 
3 Onko osallistumisella ollut toivottuja tuloksia ja 

vaikutuksia? 

Perheen parhaaksi -toiminnan toivottu vaikutus on ollut se, että toimintaan osallistuvien 
erityislasten vanhemmat ovat tyytyväisempiä parisuhteeseensa, perheiden arki on 
sujuvampaa ja kaikkien perheenjäsenten, vanhempien, erityislasten ja heidän 
sisarustensa, hyvinvointi lisääntyy. Projektin haluttiin antavan erityislasten vanhemmille 
vertaistukea, tietoa ja taitoja käsitellä parisuhdeasioita ja parantaa parisuhdetaitojaan ja 
lisätä tietoisuutta erityislasten vanhempien parisuhteen tuen tarpeesta. Katso taulukko 1 
sivulla 5.  
 
Tuloksia ja vaikutuksia lähestyttiin selvittämällä miksi erityislasten vanhemmat ovat 
lähteneet mukaan toimintaan, mitä he toiminnassa oivalsivat ja millaisia vaikutuksia 
he kokivat parisuhdetoiminnalla olleen. Lisäksi haluttiin tietää, ovatko he ottaneet 
käyttöön toiminnassa tarjottua parisuhdetietoa ja -taitoja. 
3.1 Miksi mukaan toimintaan? 

Kyselyn vastaajista lähes 70 prosentille (katso kuvio 4) ja kaikille haastatelluille Perheen 
parhaaksi oli ensimmäinen kerta osallistua parisuhdetoimintaan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kuvio 4 
Kyselyvastaajien 
osallistuminen 
parisuhdetoiminta
an (N=63) 
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Osallistujilta kysyttiin niin verkkokyselyssä kuin haastatteluissa mikä sai heidät mukaan. 
Parisuhdetoiminnassa on tiedostettu, että monille kynnys osallistua on korkealla. Kyselyn 
vastaajat nostivat esille kolmentyyppisiä asioita. Ensinnäkin niitä päämääriä tai tavoitteita, 
joita osallistumisella haettiin. Toiseksi niitä huomioita, miksi juuri Perheen parhaaksi -
parisuhdetoiminta oli heille sopiva vaihtoehto. Kolmanneksi kerrottiin osallistumista 
edistävistä ja helpottavista tekijöistä. Katso kuvio 5.  
 
Kaikkein useimmin verkkokyselyn vastaajat toivat esiin sen, että he halusivat osallistua 
edistääkseen parisuhteensa hyvinvointia (27 mainintaa). Muina päämäärinä mainittiin 
esimerkiksi parisuhteen tärkeys (4 mainintaa) ja vertaistuki muiden samassa tilanteessa 
olevien kanssa (3 mainintaa).  
 
 Ruuhkavuosien keskellä tuntuu joskus, ettei ehdi RAUHASSA keskustella kumppaninsa 
 kanssa. Oli kiva, kun oli kerrankin aikaa ja rauhassa sai paneutua vain MEIHIN. (K)  
 
 Kaipaus saada aikaa puolison kanssa ja keskittyä vain parisuhteeseen. (K)  
 

Moni vastaaja koki Perheen parhaaksi -toiminnan juuri omaan tilanteeseen ja omiin 
tarpeisiin sopivaksi. Noin yksi viidestä vastaajasta (16 mainintaa) nosti esiin se, että 
taustalla oli tarve tehdä jotain omalle parisuhteelle. Esille nousi myös pitkäaikaissairaan tai 
erityislapsen tuoma erityinen tilanne perheessä (12 mainintaa).  
 
 Meillä on perheessä erityislapsi ja joskus tämä koettelee meidän parisuhdetta. Ajattelin että 
 kurssilta saisi vahvistusta ja vertaistukea muilta, jotka ovat samassa tilanteessa. (K)  
 
 Erityislapsen vanhemmuuden ja hyvän parisuhteen yhdistäminen on haasteellista ja 
 teematuokio oli suunnattu juuri meille ja meidän elämäntilanteeseen. (K)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 5 Miksi mukaan Perheen parhaaksi -toimintaan? 
Kyselyvastausten teemoittelu (mainintojen lukumäärä) 
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Kyselyvastaajat mainitsivat myös osallistumista helpottavia ja edistäviä tekijöitä. Tällaisia 
olivat esimerkiksi ilmoitus, jonka huomasi (13 mainintaa), ja potilasjärjestöltä saatu tieto (7 
mainintaa). Yhdeksän vastaajaa kertoi puolison houkutelleen mukaan. Osallistumista edisti 
oman innostuksen ja mielenkiinnon heräämisen (7 mainintaa) lisäksi myös muun muassa 
lastenhoidon järjestyminen (4 mainintaa) ja toiminnan edullisuus (3 mainintaa).   
 
 Sain tietää toiminnasta Leijonaemojen kautta. Olimme jo pitkään kaivanneet apua 
 parisuhteen parantamiseksi. (K)  
 
 Taisinpa löytää ilmoituksen Taysin ilmoitustaululla. Innostuin, raahasin miehen mukaan 
 väkisin ja hänkin piti viikonloppua erittäin onnistuneena. (K) 
 
 Sain esitteen viikonlopusta lapsen kuntoutusjaksolla ja sen jälkeen luin Reumaliiton 
 lehdestä asiasta. (K)  
 

Haastateltavat kertoivat samanlaisista syistä lähteä mukaan. Silmiin osunut ilmoitus herätti 
mielenkiinnon lähteä mukaan. Useampi oli miettinyt jo aiemminkin parisuhdetoimintaan 
osallistumista.   
  
 Ollaan oltu vaimon kanssa naimisissa 21 vuotta. Aina on ollut ajatus, että olisi kiva mennä 
 parisuhdekurssille, mutta tilanne on ollut sellainen, että meidän muksut niin sairaat ja 
 muutenkin niin hetkistä, ettei se ole onnistunut. Vaimo bongasi [Perheen parhaaksi] 
 viikonlopun. (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut mies)  
 

Haastateltavat nostivat vahvasti esiin sen, miten toiminnan kohdistaminen erityislasten 
vanhemmille on madaltanut kynnystä lähteä mukaan parisuhdetoimintaan. 
Osallistuminen on koettu tärkeäksi oman perheen hyvinvoinnin edistämiseksi ja 
kohtuullinen hinta ei asettanut taloudellisia esteitä osallistumiselle.   
 
 Bongasin Reumaliiton Facebook-sivuilta, että sellaista järjestetään. Ilahduin paljon, 
 kun monta kertaa olin miettinyt tällaista. Vihdoin joku oli huomannut, että erityislasten 
 vanhempien parisuhteeseen täytyisi panostaa. Että ihan oikeasti on erilaista, kun on 
 haasteita lasten kanssa. […] Pitkäaikaissairaan lapsen vanhemmuuden kautta sitä tajuaa 
 tämän tarpeellisuuden eri lailla. Ilman Perheen parhaaksi -projektia ja lapsen sairautta olisi 
 ehkä kynnys ollut korkeampi lähteä tällaiseen. (Haastattelu, vertaisohjaaja, nainen)  
 
 Lämmöllä muistelen, miltä se tuntui. Pelkästään se, että meitä on huomioitu, meihin 
 satsataan, siitä tulee vieläkin mukava olo. Totta kai sekin, että ei olisi muuten taloudellinen 
 tilanne ollut sellainen, että olisi tullut lähdettyä, jos olisi pitänyt itse maksaa kokonaan. 
 Välillä olin itse selaillut Katajan sivuja. Tuntui hyvältä syyltä, että kun meihin oikein näin 
 panostetaan, nyt täytyy lähteä. (Haastattelu, vertaisohjaaja, nainen)  
 

Usein puolisoista toinen oli nopeammin valmiimpi osallistumaan.  
 
 Diabetesliiton perheleirillä käytiin läpi eri asioita ja saatiin joku moniste, missä oli  mukana 
 parisuhdeviikonloppu. Siitä mä oikeastaan enempi innostuin ja sain sitten  miehen mukaan. 
 Kun me ajettiin sinne kurssipaikalle niin mies vielä kysyi mihin oikein ollaan menossa. Mua 
 suututti, mutta joku sanoi hienosti, että voi kun sulla on kiltti mies kun tulee vaikka ei tiedä 
 mihin on menossa. (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut nainen)  
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3.2 Parisuhdetiedon ja -taitojen käyttö  

Kolme neljästä kyselyn vastaajasta (76 %) oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä 
siitä, että Perheen parhaaksi antoi tietoa oman parisuhteen parantamiseen. Hieman 
harvempi, 69 % vastaajista, koki että parisuhdetieto auttoi ymmärtämään puolisoa 
paremmin. Lähes puolet (54%) oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että sai 
oivalluksen, jonka jälkeen katsoo puolisoa eri tavalla. Katso kuvio 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 6 Parisuhdetietoa koskevat kyselyväittämät 
 
 
Lähes puolet (48%) kyselyn vastaajista oli täysin tai samaa mieltä siitä, että on 
käyttänyt toiminnassa opittuja arjessa. 47% koki parisuhdetiedon antaneen eväitä arjen 
helpottamiseen ja 39% Perheen parhaaksi muuttaneen tapaa toimia parisuhteessa. Katso 
kuvio 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kuvio 7 Oman toiminnan muuttamista koskevat väittämät   
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Vaikka vain alle puolet vastaajista koki toiminnan muuttaneen tapaa toimia parisuhteessa 
tai kokee muuttaneensa toimintaansa arjessa, niin kuitenkin enimmillään kymmenesosa 
kyselyn vastaajista oli eri mieltä väittämistä. Kun väittämä oli esitetty muodossa 
”Osallistuminen ei ole muuttanut omaa toimintaani arjessa”, kyselyn vastaajista 17% oli 
siitä jokseenkin tai täysin eri mieltä.  
 
Suuri osa oli epävarma mielipiteestään. Yli puolet (51% vastaajista) ei osannut sanoa, 
onko muuttanut tapaansa toimia parisuhteessa ja 41 % ei osannut sanoa, onko Perheen 
parhaaksi antanut eväitä arjen helpottamiseen. Tämä kertoo varmasti siitä, että ihmisen 
toimintaan vaikuttavat useat eri tekijät. Asenne- ja toimintatapojen muuttamista on vaikea 
arvioida ja yhdistää johonkin yhteen tilaisuuteen tai tapahtumaan. Vaikka tulee 
tietoisemmaksi siitä, miten toimia, käytännössä ei aina muista tehdä niin.  
 
Parisuhdekursseille osallistuneet kokivat selkeästi muita osallistujia vahvemmin 
Perheen parhaaksi -toiminnan muuttaneen heidän tapaansa toimia parisuhteessa. 
Heistä 68 % on käyttänyt toiminnassa opittua arjessa (kaikki vastaajat 48%), 57 % koki 
Perheen parhaaksi muuttaneen tapaansa toimia parisuhteessa (kaikki vastaajat 38 %) ja 
64 % koki saaneensa eväitä arjen helpottamiseen (kaikki vastaajat 47 %).  
 
Väittämien lisäksi kyselyssä kysyttiin erikseen, onko vastaaja käyttänyt parisuhdetietoa tai 
työkaluja arjessa. 41 % vastaajista (26 vastaajaa) vastasi käyttäneensä 
parisuhdetietoa tai työkaluja arjessa. Vajaat 10 % (6 vastaajaa) ei ole käyttänyt. Lähes 
puolet vastaajista ei osannut sanoa, onko käyttänyt vai ei. Myös tämän kysymyksen 
kohdalla parisuhdekursseille osallistuneet vastasivat useammin käyttäneensä opittua 
arjessa. Katso kuvio 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 8 Oletko käyttänyt parisuhdetietoa tai työkaluja arjessa? Kaikki osallistujat vs 

parisuhdekursseille osallistuneet (N=63)  
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Kyselyn vastaajat kertoivat muun muassa kommunikoivansa eri tavalla etenkin 
ristiriitatilanteissa (10 mainintaa) ja tehneensä konkreettisia parannuksia (9 
mainintaa). Moni mainitsi laittaneensa käytäntöön parisuhdekurssilla tehtyä 
rikastuttamissopimusta. 
 
 Olen muuttanut toimintatapaani ristiriitatilanteissa ja osaan purkaa paremmin niitä puolisoni 
 kanssa, se on iso asia! (K) 
 
 Olemme muistuttaneet toisiamme tekemästämme sopimuksesta. Negatiiviset sanat 
 perheessämme ovat vähentyneet. (K) 
 
 Intiimielämässä otin huomioon puolisoni toiveet, jotka kurssilla kuulin! Mahtava muutos  
 parempaan :).  (K) 
 
 Olen kiinnittänyt enemmän huomiota esim. siihen että kysyn päivän kuulumisia mieheltäni 
 ja toivotan hänelle hyvää yötä iltaisin nukkumaan mennessä, nämä seikat mm. tulivat ilmi 
 harjoituksissamme parisuhdeviikonlopussa. (K) 
 
Ne, jotka eivät ole käyttäneet tietoa tai työkaluja (N=6) kertoivat sen johtuvan etenkin siitä, 
ettei arjen keskellä ole löytynyt voimia (5 mainintaa) tai siitä, ettei parisuhteen haastavasta 
tilanteesta ole päästy eteenpäin (6 mainintaa).  
 
 Arki on erityislasten perheissä enemmän ja vähemmän "jatkuvaa tulipalojen sammuttelua”. 
 Pitäisi pysähtyä ja keskittyä saatuun paperimateriaaliin. (K) 
 
 Ehkä piiloudun kiireen ja väsymyksen taakse, huono syy, mutta todenmukainen. (K)  
 
 Ei vaan päästy kotona tilanteesta edelleenkään eteenpäin. (K)  
 
Kyselyssä kysyttiin, mikä asia tai harjoitus on jäänyt parhaiten mieleen. Useimmiten 
mainittiin puolison hyvien puolien kertominen ja kuuleminen (12 mainintaa), puolison aito 
kuunteleminen (9 mainintaa), kuvien tai esineiden hyödyntäminen harjoituksissa (8 
mainintaa), Parisuhteen palikat -talo (7 maininta) ja ryhmäkeskustelut (7 mainintaa). Myös 
parisuhdekurssilla tehtävä rikastuttamissopimus (3 mainintaa) ja ohjaajakoulutus (2 
mainintaa) muistuivat mieleen.   
 
 Kirjoita paperille mitä viittä asiaa arvostat puolisossasi eniten. Viat ja virheet usein tulee 
 nopeasti mieleen, mutta on hyvä tietoisesti etsiä myös niitä hyviä puolia. (K) 
 
 Puolisoni kertominen minulle mistä on minulle kiitollinen ja mitä minussa arvostaa. (K)  
 
 Mielenkiintoisin oli ehkäpä se, kun piti pienillä esineillä kertoa toiselle, miten näkee oman 
 seksuaalisuutensa ja millainen toivoisi sen olevan. Olen käyttänyt usein ennenkin 
 tavaroita eri asioiden kertomisessa, mutta juuri tämä kysymys oli hyvin mielenkiintoinen ja 
 meillä ainakin heräsi siitä mukava ja avartava keskustelu. (K) 
 
 Parisuhteen palikat ja siinä ollut ikkuna. ikkuna jonka läpi katsomme asioita. Pisti 
 miettimään meidän tilannetta. (K) 
 
 Se kun piti olla täysin hiljaa ja vain kuunnella puolisoa. Kuinka helppoa oli vain puhua ja 
 kuinka vaikeaa vain kuunnella. Puolisollani taas toisin päin. (K) 
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Myös haastateltavia pyydettiin muistelemaan mitä kurssista on jälkikäteen jäänyt mieleen 
ja mitä parisuhdetietoja ja -taitoja he ovat käyttäneet ja missä tilanteissa. 
Parisuhdekursseilta oli jäänyt yksittäisiä harjoituksia enemmän mieleen keskustelu 
puolison kanssa vertaistilanteessa. Se, että kerrankin pysähdyttiin puhumaan arkisten 
asioiden sijaan molempien toiveista, tarpeista ja ajatuksista muiden samassa tilanteessa 
olevien kanssa. Monelle oli jäänyt vahvimmin mieleen hyvien puolien miettiminen ja 
ääneen kertominen omasta puolisosta ja parisuhteesta.  

Hyvin jaoteltu, hyvin intensiivinen kokonaisuus. Tila ja varsinkin ohjaajat mahdollisti sen, 
että pystyi rauhassa keskustelemaan ja käymään juttuja läpi mitä ei arjessa pysty. Arjessa 
se on mahdotonta. (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut mies)   

 Se on se kokonaisuus. Se, että puoliso sanoo hyviä asioita itsestä ja omia toiveitaan. Se, 
 että tapahtuu vertaistilanteessa, huomaa etten ole yksin näiden tilanteiden tai haasteiden 
 kanssa. En osaa ohjaajankaan näkökulmasta erotella mikä on hyödyllisintä, se on se 
 kokonaisuus. Konsepti on tosi toimiva ja tärkeä. (Haastattelu, vertaisohjaaja, nainen)   

 Se, että se on tavoitteellista ja ratkaisukeskeistä ja kaikki tukee toisiaan. Kaikki on 
 oleellista. Draamalla on kaari, joka kehittyy sen viikonlopun aikana. (Haastattelu, 
 vertaisohjaaja, mies)  

Myös vertaisuus muiden erityislasten vanhempien kanssa nousi vahvasti esiin kurssia 
jälkikäteen pohdittaessa.  

 Lähtökohta oli ihan erilainen kun kaikki muut on samassa tilanteessa olevia. Jos menisi 
 kurssille, jossa normaalilasten vanhempia, lähtötilanne olisi ihan erilainen. Arjen tilanteet  ja 
 selviytyminen arjessa on erityislasten vanhemmilla ihan eri luokkaa. Jos lähdetään 
 siitä, että lapsella ollut yksi korvatulehdus tai syönyt yhdet antibiootit, on ihan eri juttu kun 
 että käydään koko ajan sairaalassa. (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut mies)  
 
 Vertaisuus pitkäaikaissairaan lapsen vanhempana on sellaista hiljaista tietoa, ymmärrystä 
 kun tietää jokaisella olevan haasteita lapsen elämässä. En tiedä pystyykö sitä kokemaan 
 samalla tavoin ilman omaa kokemusta. Ei tarvitse niin paljon selittää mitä on käynyt läpi. 
 Joku herkkyys ja liikuttavuus siinä on. (Haastattelu, vertaisohjaaja, nainen)   
 

Yksittäisistä harjoituksista haastateltavat mainitsivat useimmin kurssin lopussa tehtävän 
rikastuttamissopimuksen.  

 Lopussa tehtiin suunnitelma, että mikä muuttuu arjessa. Me tehtiin tosi konkreettinen 
 suunnitelma, se jäi mieleen. Ei tosin olla hirveästi toteutettu sitä, ei jaksettu arjessa. 
 Alitajunnassa se kuitenkin jotenkin on. (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut 
 nainen) 

 Sopimuksen tekeminen on tosi tärkeä osa. Sen oman puolison kanssa vähän niin kuin 
 lyödään kättä päälle, että hei yhdessä mennään tästä eteenpäin. Se on tosi hyvä juttu.  
 (Haastattelu, vertaisohjaaja, nainen)  

Omassa parisuhteessa on kurssin jälkeen ennen kaikkea kiinnitetty enemmän huomiota 
rakentavaan vuorovaikutukseen. Seitsemän haastateltavaa yhdeksästä 
parisuhdekurssille osallistuneesta koki, että toiminnalla on ollut konkreettista 
vaikusta oman parisuhteen paranemiseksi. Kolme neljästä parisuhdetuokioon 
osallistuneesta koki ainakin tulleensa tietoisemmaksi parisuhteen hoitamisen 
tärkeydestä. Nekin, jotka kertoivat arjen palautuneen vanhoille laduille, mainitsivat, että 
jossain alitajunnassa on hyvässä mielessä kuitenkin tietoinen siitä, että voisi tai tulisi tehdä 
toisin. Haastateltujen kokemista vaikutuksista on kerrottu enemmän luvussa 4.2.  
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3.3 Vaikutusten pysyvyys: kauanko kantaa?  

Viidesosa (21%) kyselyn vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että 
parisuhdetoiminnan vaikutus on lyhytkestoista ja lähes viidesosa (18%) siitä, että 
toiminnan vaikutus lakkasi viikkojen sisällä osallistumisesta. Katso kuvio 9.  

 
 

Kuvio 9 Vaikutusten kestoa koskevat väittämät (N=66) 
 
Haastatellut olivat sitä mieltä, että on vaikea määrittää yksiselitteisesti kauanko 
osallistuminen parisuhdekurssille kantaa. Tietyssä mielessä joitakin kuukausia tai 
puolisen vuotta, jonka jälkeen vertaispari on yhteydessä siitä, miten pari on toteuttanut 
kurssin lopuksi tekemäänsä rikastuttamissopimusta. Toisaalta moni nosti esille sen, että 
syvemmällä tasolla kurssi voi kantaa läpi elämänkin esimerkiksi osoituksena puolisoiden 
sitoutumisesta toisiinsa. Vaikutusten pitkäkestoisuus riippuu myös omasta sitoutumisesta.  
 
 Meillä se kantoi jonkun kuukauden. Arjessa pikkuhiljaa unohtuu ne, mitä on sovittu. 
 Esimerkiksi meidän sopimus oli, että pyhitetään yksi ilta siihen, että ollaan ihan kahdestaan 
 lasten mentyä nukkumaan. Jotenkin se arjessa vaan jää. Sovitut teot kantoi ehkä puoli 
 vuotta. (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut mies)  
 
 Sinänsä se sisältö tuollaisenaan, ei se hirveän pitkään kanna. Mutta tahdonilmaus 
 kantaa loppuelämän. Se on todella, todella merkittävä asia. Se, että mies  halusi  lähteä 
 mukaan, on kauhean tärkeä asia minulle. (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut 
 nainen) 
 
 Ei ehkä läpi elämän, mutta kyllä se hirveän pitkälle kantaa. Tää on tällainen elämän-
 tapa- tai asennemuutos, kyllä se aika pysyvän laatuisia muutoksia tuo. Nyt keskustellaan 
 tietyistä asioista ja se on normaali tapa. Mahdollisuus on, että kantaa läpi  elämänkin. Jos 
 oltais kymmenen vuotta aikaisemmin menty kurssille, oltaisiin voitu aika monelta konfliktilta 
 välttyä. (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut mies)  
 
 Kyllähän siitä saa palikoita pitkäksikin aikaa, mutta se, että muuttaisi arjen 
 täydellisesti, ei se niin ole. Arjessa täytyy muuttaa ne asiat. Mutta sieltä [kurssilta] 
 saa niitä työkaluja joilla voi muuttaa omaa arkea. Sieltä saa välineitä, se on eri asia 
 käyttääkö niitä välineitä. Kyllä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Pelkältä 
 fiilispohjalta ei pitkälle kanna. Täytyy olla valmis itsekin muuttumaan. (Haastattelu, 
 parisuhdekurssille osallistunut nainen)  
  

Jonkinlainen totuus on se, että jotkut jutut on kantaneet ihan tähän hetkeen asti ja 
toivottavasti eteenpäinkin. Mutta riippuu tapauksesta ja tilanteesta. Että vaikka molemmat 
on väsyneitä ja konflikti päällä, miten muistaa siinä kohdassa sitten ne jutut. Alitajuisesti 
nousee, että tätä ei ehkä olisi kannattanut näin tehdä. Jos on molemmat huonosti 
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nukkuneet, kyllä siinä on katastrofin ainekset ilmassa, provosoituu helposti pienestä asioita 
kuten keittiön siivouksesta. Kyllä siinä töitä joutuu tekemään. (Haastattelu, 
parisuhdekurssille osallistunut mies)  

 

Parisuhdetuokioon tai -kurssille osallistuminen voi myös rohkaista ja kannustaa 
osallistumaan parisuhdetoimintaan muutenkin.   
  

Riippuu ihmisestä, miten koskettaa. Jonkun aikaa kantaa, mutta niin kuin mikä tahansa 
asia, mitä ei harjoittele tai palauta mieleen, se unohtuu. Mutta ehkä haluaa lähteä toiselle 
kurssille. Me ollaan näiden kurssien lisäksi osallistuttu seurakunnan kurssille. Ei oltaisi 
bongattu sitä ilman Rikasta minua! -kursseja. Kursseille osallistuneet saattavat lähteä 
helpommin muuhun parisuhdetoimintaan. Ohjaajatapaamisissa olen huomannut, että 
ihmiset lähtevät tämän jälkeen helpommin mukaan muuhun parisuhdetoimintaan.  
(Haastattelu, vertaisohjaaja, nainen)  
 

Kyselyyn vastanneista vain kolme henkilöä mainitsi osallistuneensa parisuhdetoimintaan 
Perheen parhaaksi -toiminnan jälkeen. Katso kuvio 4 sivulla 10. Kyselyvastaajista suurin 
osa oli kuitenkin osallistunut parisuhdetoimintaan viime vuonna eli kyselyn perusteella on 
vielä vaikea tietää jatkotoiminnasta.   
 
Haastateltavat pohtivat sitä, miten vaikutusten jatkuvuutta voisi vahvistaa. 
Parisuhdekurssien osalta pidettiin hyvänä sitä, että kurssin lopuksi sovitaan vertaispari, 
joka on yhteydessä kurssin jälkeen liittyen rikastuttamissopimuksen toimeenpanoon.  
Kuitenkaan moni ei ollut itse ollut kurssin jälkeen yhteydessä vastinparinsa tai muiden 
osallistujien kanssa. Periaatteessa ideaa pidettiin kuitenkin toimivana.  
 
 Meidän pari ei koskaan vastannut meille. Jos olisi dialogi lähtenyt käyntiin siitä, mitä 
 kuuluu, miten on toteuttanut suunnitelmaa, olisi voinut tulla sosiaalista painettakin tehdä 
 jotain. Ne ei edes vastannut viestiin, olin vähän pettynyt. Vaikuttivat kyllä sitoutuneilta 
 asiaan. Vaikka pitäähän se itsellä olla se tahto ja halu tehdä, en vieritä vastuuta muille. 
 Toimiva vastinpari on ajatuksena kauhean hyvä. Se voisi ehkä edesauttaa. (Haastattelu, 
 parisuhdekurssille osallistunut nainen)   
 
Lähes kaikki nostivat esiin ajatuksen siitä, että kurssille tai tuokiolle voisi olla jonkinlaista 
jatkoa. Yksittäisen kurssin tai tuokion sijaan toiminta voisi koostua esimerkiksi kahdesta 
erillisestä tilaisuudesta.  
 

Jos vaikka samalla porukalla seuraavakin ilta tai viikonloppu. Että keskustellaan 
parisuhteen ympäriltä, erikoislapsen näkökannalta. Kuulee muiden ajatuksia, auttaa 
samaan perspektiiviä, ideoita ja vinkkejä. Olisi hyvä jatkaa samalla porukalla, olisi 
mahdollista siirtää palloa enemmän osallistujille. Keskustelua siitä, mitä edellisen kerran 
ajatukset ovat herättäneet. Muutama viikko aikaa herätellä ja prosessoida ajatuksia. 
(Haastattelu, parisuhdetuokioon osallistunut mies)    

 
 Yhtäkkiä putoaa tommoseen intensiiviseen työskentelyyn viikonloppuun ja kun sieltä lähtee, 
 eikä olekaan mitään, siihen ei tule sellaista tukea. Joku jatkumo, vaikka puolen vuoden 
 päästä tapaaminen uudestaan, voisi toimia. Sitä jää aika yksin sen suunnitelman, pahvin, 
 kanssa. (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut nainen)   
 
 Voisihan joku jatko olla aika ajoin, kyllä siinä varmaan palaisi ne mieleen. Vähän  niin kuin 
 kertausharjoitukset jossain vaiheessa. (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut mies)  
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Vertaisohjaajaksi kouluttautuneille ohjaajakoulutus ja itse ohjatut kurssit ovat olleet tapa 
jatkaa omankin parisuhteen hoitamista.  
 
 Mähän innostuin heti ohjaajaksi, puoliso ei ollut lähdössä. Mulle se vaan kolahti se 
 tapa ja se, että ei olla terapiassa. Itse tehdään työtä ja paikalla myös vertaiset, joilta 
 haetaan tukea. Sopiva paketti. Kolahti tapana kurssi ja koko systeemi. Matalan kynnyksen 
 toimintaa. Sain mieheni houkuteltua mukaan. Koin, että sellaista toimintaa, mistä monet 
 pariskunnat hyötyisi, halusin olla mukana. Itselle hyvä kokemus ja rohkeus ohjata omasta 
 ammattitaustasta. Myös se, että päästään taas kahdestaan päivittämään parisuhdetta.  
 (Haastattelu, vertaisohjaaja, nainen)  
 
Samalla lähes kaikki haastateltavat mainitsivat sen, että vastuu muutoksesta on 
kuitenkin itsellä eikä se voi tulla ulkopuolelta.  
 
 Se, mikä on tärkeää, on se että tommoiselle kurssille ei kannata mennä siksi että 
 kurssi on. Täytyisi olla halu muutokseen itsensä kanssa, kaikilla kuitenkin jotain 
 muutettavaa on. Jos se olisi kerran kuussa, siinähän pystyy vaan käymään  
 terapiaistunnossa ja jatkaa samaan malliin. Ei hyödytä mitään, pyhitetään omat ongelmat 
 sillä, että käydään tuolla. (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut mies)  
 
 Toki itsestä täytyy lähteä muutokset ja olla valmis tekemään muutoksia arkeen, toista ei 
 voi muuttaa. Itse täytyy olla valmis tekemään kompromisseja ja hakemaan arjen keskeltä 
 ne yhteiset ajat, kun meillä tosiaan ei ole kovasti mahdollisuuksia.  Mikä on kenellekin 
 luonnollisin ja paras tapa siellä arjessa. Jos on vain viikonloppuun kohdistuva juttu, niin on 
 niin kovat paineet, lomareissu tai muu menee riitelyksi, pikkuhiljaa kun yrittää niin ei ole niin 
 suuret odotukset.  (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut nainen)  
3.4 Vanhempien parisuhteen merkitys koko perheen hyvinvoinnille  

Verkkokyselyn vastaajat olivat hyvin samaa mieltä Perheen parhaaksi -toiminnan 
perusoletuksista. Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki olivat jokseenkin tai täysin 
samaa mieltä siitä, että kun vanhemmat voivat hyvin, lapset voivat hyvin. Jopa kolme 
neljästä oli täysin samaa mieltä. Lähes 80 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa 
mieltä siitä, että vertaistuki auttaa jaksamaan arjessa. Katso kuvio 10. 
 

 
 

Kuvio 10 Perheen parhaaksi -taustaoletuksiin liittyvät väittämät 
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Haastateltavat pitivät lähes itsestäänselvyytenä sitä, että vanhempien parisuhteen 
vahvistaminen edistää koko perheen hyvinvointia, etenkin erityislasten perheissä.  
 
 Todella tärkeä ajatus se, että tuetaan vanhempien parisuhdetta. Oltiin oltu ihan sumussa.  
 Tajuttiin, että mitä paremmin vanhempina voidaan, sitä paremmin nuppi kestää lasten 
 tilanteita. (Haastattelu, vertaisohjaaja, nainen)  
 
 Onhan se perustuki se vanhempien hyvinvointi, kivijalka, tosi tärkeä tietenkin, totta kai. On 
 tosi tärkeä asia. (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut nainen)  
 
 Erityislapsella on valtava merkitys parisuhteeseen. Erityislapsi tuo lisää työtä,
 yhteydenpitoa. Koen välillä olevani poikani sihteeri. Kuinka paljon olen hoitanut asioita. Just 
 tuossa 1,5 h hoidin yhtä asiaa. Niin paljon omaa aikaa menee siihen ja keskustelu miehen 
 kanssa menee siihen erityistilanteeseen. Arjen aikataulut menee näitten mukaan ja muiden 
 lasten tavallisten asioiden mukaan. Koska olisi aikaa puhua muusta. Tällainen toiminta on 
 supertärkeää erityislasten perheissä. (Haastattelu,  parisuhdetuokioon osallistunut nainen)  
 
 Kaiken lähtökohta kuitenkin siinä, että asiat sujuu perheessä parisuhteessa. Siitä lapsetkin 
 hyötyy eniten ja jaksamista riittää lapsillekin, kun vanhemmat voi hyvin. (Haastattelu, 
 parisuhdetuokioon osallistunut nainen)  
 
Perheen parhaaksi nähtiin todella tärkeäksi toiminnaksi. Haastateltavat kokivat, että 
aiemmin juuri kukaan ei ollut kiinnittänyt huomiota vanhempien hyvinvointiin, saati 
parisuhteeseen. Moni huomauttikin, että terveydenhuollon tulisi olla tietoisempi 
tällaisesta toiminnasta ja parisuhteen merkityksestä.  
 

En ole koskaan saanut tällaisesta tietoa terveydenhoidon kautta. Siinä olisi yksi 
markkinoinnin paikka, terveydenhoitaja voisi antaa lapun tällaisesta kurssista. Se olisi 
tuntunut aikanaan tosi mukavalta ja varmasti olisi aikanaan lähdetty jo mukaan jos olisi 
tullut tietoa. (Haastattelu, vertaisohjaaja, nainen)   

 
 Hyvä, että on ruvettu kiinnittämään huomiota vanhempien hyvinvointiin. Projektissa 
 parisuhdetoiminta sanoitettu normaaliksi, myönnetään, että elämä voi olla erityislapsen 
 perheessä raskaampaa ilman syyllistämistä. Mitä paremmin itse jaksaa, sitä paremmin 
 jaksaa hoitaa lapsen ja perheen asiat. (Haastattelu, vertaisohjaaja, nainen)  
 
 Muistan, että sen jälkeen töissä jonkun kanssa puhuin, että jokaisen pitäisi jossain 
 vaiheessa elämässään mennä tollaselle kurssille, jotta huomaisi, että on tollaisia asioita, 
 parisuhdeasioita, joista pitää puhua. Että kun naimisiin menee, seuraavan 10 vuoden 
 aikana pitäisi olla pakollinen.  Niistä asioita ei kotonaan luonnostaan tule puhuttua, nähdään 
 itsestäänselvyytenä. Millä  sen kurssin pakollisen luonteen pystyisi mainostamaan? 
 (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut  mies)  
 
 Ennaltaehkäisevä toiminta on tärkeä asia. Miksi pitää odottaa, että asiat menevät 
 tosi huonoksi ennen kuin apua tarjotaan. Hoitotahoilta tämä oli eka kerta, kun meille 
 tarjottiin jotain koko perheen hyvinvointiin liittyvää. Lapsen hoidossa ei kysytty 
 kertaakaan, miten perheessä jaksetaan tai onko sairaus tuottanut ylivoimaisia tilanteita. 
 Eka kerta, kun huomattiin koko perhe, ei vain sairaus. Hoito tosi diagnoosikeskeistä. En 
 ole törmännyt Lastenklinikalta tietoon Perheen parhaaksi -toiminnasta, ole tullut sitä 
 kautta. Olisi hyvä saada hoitotahot yhteistyöhön, lääkäri kertomaan tällaisesta 
 toiminnasta, pitäkää myös aikuiset toisistanne huolta. Hyvin yksin sai perheenä olla 
 kun diagnoosi tuli. (Haastattelu, vertaisohjaaja, nainen)   
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4  Mitä Perheen parhaaksi on merkinnyt osallistujille? 

Arvioinnissa oltiin erityisen kiinnostuneita siitä, mitä vaikutuksia osallistujat itse kokevat 
toiminnalla olleen ja mitä merkityksiä vaikutuksille annetaan. Tätä selvitettiin kysymällä 
osallistujien mielikuvia Perheen parhaaksi -toiminnasta ja pyytämällä osallistujia 
kertomaan omin sanoin toiminnan herättämistä oivalluksista ja siitä, millaista vaikutusta 
parisuhdetoiminnalla on ollut itseen, omaan parisuhteeseen ja perheeseen.  
4.1 Osallistujien mielikuvat Perheen parhaaksi -toiminnasta 

Vastaajilta kysyttiin, mitä heille tulee mieleen Perheen parhaaksi -toiminnasta. Eniten 
mainintoja (22 vastaajaa) saivat parisuhdetoiminnan tärkeys ja hyödyllisyys sekä tuki 
ja apu erityislasten vanhempien parisuhteeseen ja perheille.  
 
 Se on ollut todella hyödyllistä. Tulin iloiseksi, kun vihdoinkin joku oli huomannut, kuinka paljon 
 erityislapsi perheessä kuormittaa parisuhdetta. (K) 
  

Erittäin hyvää toimintaa ja parasta on se, että se on erityisesti pitkäaikaissairaiden lasten 
 vanhemmille yli diagnoosirajojen. Ja se, että keskitytään parisuhteeseen eikä lapsen 
 sairauteen. (K)  
 
 Viikonloppu oli parisuhteessamme ainutlaatuinen. Häämatkan lisäksi ainoa kokonainen 
 viikonloppu vuosikausiin ilman lapsia :) Auttoi näkemään toisen paremmin ihmisenä ja 
 palaamaan siihen peruskysymyksen äärelle Miksi tuon ihmisen kanssa on yhdessä. (K)   
 

Perheen parhaaksi -projektissa on siis onnistuttu varsin hyvin välittämään kohderyhmälle 
se, mistä toiminnassa on kysymys. Vastauksissa nousi lisäksi esiin muun muassa 
toiminnan myönteisyys ja iloisuus (9 mainintaa) ja positiivinen palaute toiminnasta (4 
mainintaa). Vastaajien mielikuvat Perheen parhaaksi -parisuhdetoiminnasta on koottu 
sanapilveksi 
kuviossa 11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 11 Kyselyvastaajien mielikuvat Perheen parhaaksi -parisuhdetoiminnasta  
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4.2 Oivallukset ja koetut vaikutukset 

Haastateltavilta haluttiin erityisesti tietää, mitkä kurssien ja tuokioiden antamat tiedot ja 
työkalut ovat palvelleet arjen toimintaa ja missä tilanteissa niitä käytetään. Moni koki 
tällaisen erittelyn vaikeaksi. Yksittäisiä harjoituksia merkittävämpää oli tietoisuus 
rakentavasta asenteesta ja vuorovaikutuksesta ja sen tunnustaminen, että 
parisuhdetta täytyy hoitaa.  

Seitsemän yhdeksästä parisuhdekurssille osallistuneesta haastatellusta kertoi 
konkreettisista muutoksista omassa parisuhteessa. Kaikki haastateltavat kokivat, että 
Perheen parhaaksi vaikutti jollain tavalla myönteisesti omaan parisuhteeseen, mutta 
korostivat samalla, että omien toimintatapojen muuttaminen on pitkä prosessi eikä yksi 
kurssi muuta ihmistä kokonaan. Väsyneenä ja stressitilanteissa ei aina muista toimia 
rakentavasti, mutta ainakin parisuhdetoiminnan myötä on tietoinen siitä, mihin pyrkiä ja 
tietoinen yhteisestä sitoutumisesta parisuhteeseen ja perheeseen.  

Useimmiten myönteistä muutosta oli tapahtunut tavassa kommunikoida ja kertoa 
omista toiveista ja tarpeista.  

 Enemmän kerrotaan, että mää haluun tätä nyt. Aikaisemmin hammasta purren mentiin 
 toisen toiveiden mukaan. Nyt molemmat ymmärretään sanoa ajoissa oma toive. Toisen 
 mielipiteen ei tartte olla niin pyhä, ettei siinä tarvitse keskustelua. Aiemmin mentiin 
 paikkoihin mihin toinen ei halunnut ollenkaan, tai tehtiin sellaisia asioita, mitä toinen ei 
 halunnut tehdä, mutta se ei tullut esille. (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut mies)  
 
 Toinen hyvä työkalu on kun keskustellaan tai tulee konfliktitilanne, niin sen sijaan että 
 syytellään toista niin kerrotaan miltä se minusta tuntuu. Saadaan siihen kommunikaatioon 
 avaimia. Sehän on aina kun on kriisi tai riitatilanne, tulkitsee toista väärin tai ei tule 
 kuulluksi, se on se yleisin ongelma. Parisuhdekurssin ongelma se, että muuttaa hetkeksi 
 ihmisen ja kun tulee arki, unohtuu. Ne menee ehkä sellaisena aaltona, välillä taas tulee 
 mieleen vahvemmin. (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut mies)  

 Lapsiperhearjessa ei tule puhuneeksi kuin arkisista  asioista: kuka käy kaupassa jne. 
 Tämä herätteli tapoja, miten puhua toiselle nätimmin tai tasavertaisemmin, ei vain oleta 
 asioita. Pisti ainakin ajattelemaan. En voi sanoa, että kaikkea tulisi käytettyä tai ettei 
 ristiriitatilanteita olisi, mutta ainakin sitä on tietoisempi. (Haastattelu, vertaisohjaaja, nainen)  

  Meillä ainakin muuttui meidän arki. Tavoitteena oli yleisilmapiirin parantaminen, 
 negatiivisuuden vähentäminen. Onnistuttiin tosi hyvin, yritetään olla positiivisia, on 
 oikeasti auttanut. (Haastattelu, vertaisohjaaja, mies)  
 
 Jotenkin ymmärtää vähän paremmin toisen ajattelumaailmaa ja ymmärtää kuinka tärkeää 
 on keskustella asioita. Niinku tajunnut, että sitä parisuhdetta ihan oikeasti tarvii hoitaa. 
 (Haastattelu, vertaisohjaaja, mies)  

Muut haastateltavien kokemat vaikutukset liittyivät ennen kaikkea oman parisuhteen 
merkityksen tunnustamiseen. Lisäksi mainittiin hyvien ideoiden saaminen muilta 
osallistujilta parisuhteen hoitamiseksi ja kurssin myötä herännyt kiinnostus osallistua 
parisuhdetoimintaan vertaisohjaajana. 

 Ainakin se, että tajuaa, että tässä on paljonkin hyvää mitä ei näe arjen keskellä. Kun on 
 hirveän väsynyt ei niitä pysty jäsentämään ja näkemään. Kun piti vain etsiä niitä hyviä 
 puolia, niin niitä tuli paljon mieleen. (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut nainen) 

 On tietoinen siitä, että pyritään yhteiseen hyvään ja välillä muistellaan yhteisiä päämääriä. 
 Ollaan paljon osallistuttu parisuhdetoimintaan, ilman koko projektia tätä ei olisi tapahtunut. 
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 Kokonaisvaltainen juttu, jollain tavalla näkyy omassa arjessa. Oman miehen kanssa 
 päässyt ohjaamaan ja tekemään yhdessä.  (Haastattelu, vertaisohjaaja, nainen)  

Tätä kurssin osoittamaa molempien osapuolten sitoutumista parisuhteeseen toivat esille 
myös ne kaksi haastateltavaa, jotka eivät nähneet konkreettista muutosta omassa 
parisuhteessaan.  

 Olen monesti itse miettinyt, että mies suostui lähtemään. Että kyllä sekin varmasti 
 haluaa kaikkensa tehdä tämän parisuhteen eteen, vaikka välillä onkin ankeata ja harmaata, 
 halu ja tahto on siellä. (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut nainen)  
 

Parisuhdetuokioon osallistuneet kokivat, että osallistuminen ainakin herätti 
mielenkiinnon ja tahdon tietää lisää ja tehdä jotain oman parisuhteen eteen.  

 Itse asiassa käytiin kaksi kertaa sen jälkeen parisuhdeterapeutilla. Tuokio rohkaisi kun 
 koettiin, että siitä sai paljon enemmän irti kuin odotettiin. (Haastattelu, 
 parisuhdetuokioon osallistunut nainen)  
 
 Ehkä auttoi ja herätti mielenkiinnon etsiä samasta aiheesta lisää tietoa. (Haastattelu, 
 parisuhdetuokioon osallistunut mies)  
 
 En ehkä edes aiemmin ymmärtänyt, että voi järjestää kahdenkeskistä aikaa. Kun kävi tässä 
 [tuokiossa] niin ehkä on tietoisempi siitä, että yrittää järjestää sitä aikaa. Onhan kotonakin 
 jotain aikaa, meilläkin lapset menee yhdeksään mennessä nukkumaan ja se aika sen 
 jälkeen voi olla laadukkaampaa. Tajusin myös vuorovaikutuksen merkityksen. Kun pinna 
 kiristyy, me ollaan molemmat tosi temperamenttisia. Siinä on itsehillintä paikallaan. Ajatus, 
 että se parisuhde on se tärkein aina, lapsia ei saa aina asettaa kaiken, parisuhteen edelle. 
 Sitä unohtaa puolison. Ei saa antaa työlle kaikkea.  (Haastattelu, parisuhdetuokioon 
 osallistunut nainen) 
 
Kyselyn vastaajia pyydettiin täydentämään lause: ”Oivalsin Perheen parhaaksi -
parisuhdetoiminnassa, että...”. Lauseissa nousivat esille ensinnäkin parisuhdetietoon ja -
taitoihin liittyvät oivallukset siitä, että parisuhde on tekoja (14 mainintaa), puhuminen 
ja kuunteleminen on tärkeää (8 mainintaa), asioihin voi vaikuttaa itse (6 mainintaa) ja 
että yhteinen aika on tärkeää (6 mainintaa). 
 
 Voimme itse vaikuttaa parisuhteen toimimiseen. Oivalsin, että siellä arjessa onkin se sama 
 ihminen johon rakastuin aikoinaan, kun saamme vain aikaa kaivaa sitä esiin. (K)  
 
 On olemassa keinoja, joilla parisuhteeseen voi vaikuttaa. (K)  
 

Lauseissa näkyivät myös parisuhteen merkityksen (4 mainintaa) ja sen, että omassa 
parisuhteessa asiat ovatkin ihan hyvin oivaltaminen (10 mainintaa). Neljän vastaajan 
oivallus liittyi siihen, että he eivät ole yksin ongelmiensa kanssa.   
 
 Parisuhde on numero 1 ja sen jälkeen tulee kaikki muu. Mieheni on myös puolisoni, 
 rakastettuni ei vain isä ja sairaan lapsen hoitaja/apu arjessa. (K)  
 
 Lasten "koti" on vanhempien parisuhde. (K)  
 
 Voimme yhdessä selvitä vaikeistakin elämäntilanteista ja haluamme yhdessä tehdä hyvää 
 toistemme ja perheemme hyväksi. (K)  
 
 Myös monet muut painivat aivan samojen ongelmien parissa. (K)  
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Kyselyyn vastanneiden oivallukset on koottu kuvioon 12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 12  Täydennä lause: Oivalsin Perheen parhaaksi -parisuhdetoiminnassa, 
että... Kyselyvastausten teemoittelu (mainintojen lukumäärä) 

 
Kyselyssä pyydettiin vastaajia kertomaan myös omin sanoin siitä, miten Perheen 
parhaaksi -toiminta on vaikuttanut itseen. Toiminnan koettiin antaneen ajattelemisen 
aihetta (13 mainintaa), auttaneen tunnistamaan ja ilmaisemaan omia tarpeita ja 
toiveita (9 mainintaa) ja herättäneen tai vahvistaneen mielenkiintoa parisuhteen 
hoitamiseen (8 mainintaa).  
 
 Pisti ajattelemaan omaa ja puolison käyttäytymistä arjessa. (K)  
 
 Oivalsin, että toinen ei ole ajatusten lukija ;) minun täytyy sanoa mitä ajattelen ja toivon. (K)  
  
 Keskustelimme tuokion jälkeen kotona syvällisemmin kuin pitkiin aikoihin. (K)  
 

Esille nousi myös Perheen parhaaksi -toiminnan tuoma hyvä mieli ja rentoutuminen (7 
mainintaa), puolison huomioiminen ja arvostus (5 mainintaa) ja lisääntynyt rohkeus 
osallistua parisuhdetoimintaan (4 mainintaa).  Neljä vastajaa kertoi Perheen parhaaksi -
toiminnan vaikuttaneen myönteisesti omaan parisuhteeseen. Kolme puolestaan vastasi, 
ettei vaikutusta ollut. Kyselyvastaajien kokemat vaikutukset on koottu kuvioon 13.  
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Kuvio 13  Miten Perheen parhaaksi -toimintaa osallistuminen vaikutti sinuun? 
Kyselyvastausten teemoittelu (mainintojen lukumäärä) 

 
 
Kurssien ja tuokioiden välittömästä palautteesta nousi esiin neljä teemaa liittyen siihen, 
mitä osallistuminen on osallistujille tuonut: 1) Hyvä tilaisuus puolison kanssa keskusteluun 
rauhassa ja keskustelun merkityksen ymmärtäminen, 2) Hengähdyshetki arjesta, 
vertaistuki ja keskittyminen parisuhteeseen, 3) Käytännön konkreettisia työkaluja arkeen ja 
4) Toivon antaminen omaan tilanteeseen ja muistutus niistä asioista mitkä parisuhteessa 
ovat hyvin.  
 
Puolison kuunteleminen on ollut merkittävä oivallus monille osallistujille jo heti 
toimintaan osallistumisen aikana. Parisuhdetoiminnassa on päässyt rauhassa 
kuuntelemaan omaa puolisoaan, ja myös tulemaan kuulluksi. Keskusteluita on myös 
osittain jatkettu kotona. Merkittävä oivallus on ollut myös yhteisen ajan merkitys.  
 
 Tuntuu hyvältä, että sai puhuttua asioista mistä ei kotona/kavereiden kanssa tulisi – nyt 
 osaa puhua kotonakin.  (P) 
 
 Yksin et voi pitää yllä parisuhdettasi, pitäisi muistaa kuunnella puolisoaan enemmän ja 
 järjestää niitä muutaman tunnin irtiottoja arjessa. (P) 
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Vaimoni ja omat tarpeeni ja miten saan ne kerrottua toiselle niin, että ne tulevat kuulluksi. 

(P) 

 Puhu ja kuuntele enemmän, luulet vähemmän. (P) 
 

Esimerkiksi teematuokiot, lyhyestä ajasta huolimatta, ovat palautteen perusteella olleet 
osallistujille ”hengähdyshetki” kiireisen arjen keskellä, ja tarjonneet rauhallisen ajan 
ja paikan puolison kanssa keskustelemiseen rauhassa, poissa arjen kiireiden 
keskeltä.  
 
 Olen iloinen, että tällaisia tilaisuuksia järjestetään, sillä parisuhteesta puhuminen jää kyllä 
 muuten todella vähäiseksi. Vaikka välillä olisikin kahdenkeskistä aikaa puolison kanssa, ei 
 sitä tule käytettyä parisuhteesta puhumiseen. Kahden kesken ei myöskään tulisi näin 
 monipuolisesti käsiteltyä parisuhteeseen liittyviä asioita. (P)  
 
 [...]Tuntuu, että elämä on sellaista aikataulujen kanssa taistelemista ja usein kiireessä 
 pinna kiristyy. Silloin varsinkin tulee mieleen esim. se, että minun ja puolisoni pitäisi 
 järjestää enemmän kahdenkeskistä aikaa, jolloin voisimme puhua esim. siitä, miten 
 puramme toisiimme ärtynyttä oloa. (P) 
 

Monille osallistujille vertaistuki on tarjonnut ikkunan siihen, että on myös muita samassa 
tilanteessa olevia pareja. Palautteissa varsinkin viikonloppukurssien osalta mainittiin myös 
viralliset ohjelman ulkopuolella käydyt keskustelut hyvinä kokemuksina. 
 
Monet osallistuvat ovat saaneet käytännön työkaluja arjen tilanteisiin, esimerkiksi 
riitelemiseen tai positiivisen palautteen antamiseen. 
  
 Sen sijaan että yksin mietin, että mitä hyvää toisessa on, kirjoitin sen ylös lapulle ja jätin 
 pöydälle näkyviin. Sanoin, että kiva kun laitoit pyykit. (P) 
 
 Keksittiin jippoja arkeen keskustelussa, ja keinoja huonossa hetkessä/ riidan sisällön 
 jatkamiseen myöhemmin, sopivassa tilanteessa. (P) 
 
 Arjen tilanteissa. En laittanut kiukkuista tekstaria perään. (P) 
 
 [...] Kotona mies onkin juuri sitten ollut se, joka on ottanut uusia toimintatapoja käyttöön sen 
 mukaan mitä itse toivoin ja toin esille. Tämä on yllättänyt positiivisesti. (P) 

 Tapa riidellä on usein isompi ongelma kuin itse ristiriidan aihe. (P)  
 
Jotkut osallistujista mainitsivat myös konkreettisia oppimiaan asioita, kuten tunteiden 
näyttäminen ja oman ajan järjestäminen. 
 
Positiiviset ajatukset omasta parisuhteesta ovat olleet osalle osallistujista merkittäviä 
oivalluksia parisuhteesta ja uskoa siihen, että oma parisuhde on toimiva ja tärkeä. 
Keskustelut ovat antaneet toivoa omaan tilanteeseen, voimaantumisen tunteen siitä, 
että vaikeistakin tilanteista selvitään. 
 
 Kyllä me yhdessä selvitään (perheenä ja pariskuntana). Ei meillä ole mitään hätää. (P) 
 Helpottuneet ja pää ajatuksia täynnä. Voimmekin auttaa parisuhdettamme. (P) 
 
 Meillä on kaikki hyvin! (P) 
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Kurssi on palauttanut mieleen hyviä asioita omasta parisuhteesta, ja antanut positiivisia 

kokemuksia. 

 Hyvä tunne! Sain paljon ajattelemisen aihetta. Mitä kaikkea on parisuhteesta unohtanut! (P) 

 Kuinka palata  takaisin suhteen alkuvaiheisiin. Rauha palasi sieluuni. (P) 

 Väsynyt, mutta onnellinen. Kurssi antoi meidän avioliitolle taas pontta ja muistutti miksi 

 ihmeessä olemme naimisissa. […] (P) 

 Että ollaan itse asiassa aika pirun hyvä pari! (P) 

Kiinnostavasti välittömässä palautteessa nousi siis esille monia saman tyyppisiä 
oivalluksia ja koettuja vaikutuksia kuin pidemmän ajan päästä toiminnasta, kaksikin vuotta 
parisuhdekurssin jälkeen. Aikajänne ei muuttanut merkittävästi käsitystä oppimisesta ja 
koetuista vaikutuksista.  
 

5 Toiminnan kehittäminen 

Kyselyvastaajista 97% suosittelee parisuhdetoimintaa muille erityislasten 
vanhemmille.  
 
Omaa parisuhdetta ajatellen kyselyn vastaajat toivoivat, että voisivat jatkossakin osallistua 
parisuhdekursseille (16 mainintaa) ja löytäisivät enemmän aikaa toisilleen (15 mainintaa).  
 
 Tulisi uusia mahdollisuuksia keskittyä hetkeksi vain parisuhteeseen. Ulkopuolisten läsnäolo 
 ainakin meidän kohdallamme toimi paremmin kuin jos olisimme lähteneet kaksin esim. 
 kylpylälomalle. Keskustelu oli asiallisempaa, avoimempaa ja asioita joutui oikeasti 
 miettimään. (K)  
 
 Kurssin tyyppiselle toiminnalle olisi vielä jatkoa, vaikka jatkokurssi samalla porukalla, ikään 
 kuin arviointijakso siitä miten mennyt. Itse koen, että osaksi kurssilta saadut oivallukset ja 
 muutosten tuulet ovat taas hukkuneet arjen hulinaan. (K)  
 
 Löytäisimme aikaa toisillemme, ymmärtäisimme toisiamme paremmin ja osaisimme 
 arvostaa parisuhteen hyviä puolia vaikeinakin aikoina. (K) 
 
 Löytäisimme jostain aikaa puhua muustakin kuin lapsista, kauppalistoista ja aikatauluista. 
 (K)  
 
Esille nousi myös toive siitä, että Perheen parhaaksi -parisuhdetoiminnassa opittua taitoja 
tulisi käytettyä enemmän (14 mainintaa).  
 
 Voivani toteuttaa enemmän oivallettua käytännössä. (K)  
 
Parisuhteelle toivottiin myös tukea ulkopuolelta (6 mainintaa) ja sitä, että se pelastuisi (2 
mainintaa).  
 
 Tukea erityislasten perheille ei leikattaisi, koska erilaisten tukimuotojen avulla olemme 
 jotenkuten saaneet pidettyä parisuhdettamme yllä. Esim. lastenhoitoapu on ollut 
 korvaamatonta. (K)  
 
 Löytäisimme vielä toisemme ja ero voitaisiin välttää. (K)  
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Toiminnan yhteydessä kerätyn välittömän palautteen perusteella kurssit ja tuokiot ovat 
saaneet pääsääntöisesti positiivista palautetta ja selvästi toimineet tarkoituksensa 
mukaisesti.  

 [...]Olin valmistautunut puhumaan siitä kuinka lapsen sairaus vaikuttaa parisuhteeseen, 

 mutta huomasin sunnuntaiaamuna, etten ollut ajatellut koko asiaa lainkaan! Parisuhteen 

 tärkeimmät asiat onkin muualla. (P) 

 Oli ihana olla hetki ”yhdessä” ja puhua/ kuiskia parisuhteesta ja miten hyvä suhde meillä 
 on. Tuli käytyä läpi positiivisia asioita mitä ei arjessa ehdi. (P) 

 Herätti paljon ajatuksia ja antoi itselle halua ja keinoja huomioida puolisoja arjen tilanteissa 
 rakentavammin (esim. kuuntelutaidot) ja muistutti asioista jotka ovat parisuhteessa hyvin. 
 (P) 
 

Niin verkkokyselyn vastaajilta kuin haastatelluilta haluttiin kuitenkin pyytää myös palautetta 
toiminnan kehittämiseksi.  
 
Verkkokyselyn vastaajat kertoivat, millainen parisuhdetoiminta edistää heidän mielestään 
parhaiten erityislasten vanhempien parisuhdetta. Lähes viidesosa vastaajista nosti 
esille lastenhoidon järjestämisen tai järjestymisen. Osa toivoi toimintaa, jossa ollaan 
aikuisten kesken ja keskitytään parisuhteeseen, osa taas koko perheelle suunnattua 
toiminnan, jossa olisi lapsille ohjattua toimintaan aikuisten ohjelman aikana. Samoin lähes 
viidesosa näki vertaistuen olevan paras toimintatapa.  
 
 Kurssit, joissa saadaan hetki olla ilman lapsia ja keskittyä parisuhteeseen. Lisäksi Palikat-
 illat, joissa olisi lastenhoito järjestetty, se olisi todella hienoa. (K)  
 
 Teematuokiot; keskustelut, paritehtävät yms. joiden ajaksi on järjestetty lapsille mielekästä 
 tekemistä toisaalla. (K)  
 
 Sellainen, jossa olisi lastenhoito järjestettynä. Nyt oli todella iso vaiva saada lapset hoitoon, 
 kun erityislapsille ei noin vain löydy hoitopaikkaa. (K)  
 
 Vertaistuki eli juuri tällainen toiminta, että mukana on erityislasten vanhempia. Parhaiten 
 tulee ymmärretyksi ja saa vertaistukea, kun on samanlaisessa tai jokseenkin 
 samantapaisessa tilanteessa. (K)  
 
Esille nousivat myös yhteisen ajan järjestäminen vanhemmille, toiminnan jatkuvuus ja 
miesten kannustaminen mukaan.  
 
Viisi vastaajaa nosti esiin sen, kuinka tärkeää toiminnassa on huomioida erityislapsen 
tuoma erityisyys. Välittömässä palautteen perusteella osa osallistujista olisi toivonut, että 
Perheen parhaaksi toiminnassa olisi käsitelty sairauden tuomia haasteita, osa taas oli 
tyytyväinen siihen, että painotus oli parisuhteessa. 

 [...]Oli vapauttavaa, ettei tarvinnutkaan esittäytyä ja kertoa diagnooseja lapsesta [...] Oltiin 
 kerrankin ”omana itsenä” (P) 
  
 Enemmän voisi käsitellä sairauden tuomia ongelmia. (P)  
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 Sellainen, missä käsitellään nimenomaan erityislapsen vanhempana olemista.  
 Minulle jäi sellainen olo meidän tuokiosta, että ohjaajat pyrkivät kaikin voimin 
 häivyttämään sitä, että olimme erityislasten vanhempia. Liekö syynä se, että joukossa oli 
 niitä, joilla ei ollut erityislasta. (K)  
 
  Parhaiten tulee ymmärretyksi ja saa vertaistukea, kun on samanlaisessa tai jokseenkin 
 samantapaisessa tilanteessa. Perheessä jossa on erityislapsi tai useampia elämä eroaa 
 todella paljon siitä mitä se on "normi"perheessä. Ja toisen  saappaisiin ei pysty pelkällä 
 kuvittelulla hyppäämään vaan sen käsittää vasta sitten kun on itse elänyt samassa tai 
 samantapaisessa tilanteessa. (K)  
 
Useampi kyselyn vastaaja mainitsi Perheen parhaaksi -toiminnan olleen toimiva 
toimintapa.  
 
Haastateltavat näkivät tärkeänä sen, että kynnys osallistua olisi mahdollisimman matala ja 
parisuhdetoiminta tavoittaisi erilaisessa tilanteessa olevia. Tärkeänä osallistumista 
edistävänä tekijänä nähtiin toiminnan kohtuullinen hinta.  
 
 Raha on tärkeä, se että kurssimaksut olisivat kohtuullisia ja kaikilla on tasa-arvoisesti 
 mahdollisuus tulla, ettei olisi rahasta kiinni. Kohtuuhintaisuus oli itsellekin  yksi ratkaiseva 
 tekijä. (Haastattelu, vertaisohjaaja, nainen) 
 
 Raha ei saisi olla este. Monissa isoissa perheissä, kuten meilläkin, ei ole rahallisesti 
 mahdollisuuksia osallistua normaalihintaisille kursseille. (Haastattelu, 
 parisuhdetuokioon osallistunut nainen)  
 
Toisena osallistumista edistävänä tekijänä haastatellut korostivat lastenhoidon 
järjestämistä. Osa haastateltavista näki, että vanhemmille suunnattua parisuhdetoimintaa 
voisi järjestää koko perheen toiminnan yhteydessä.  
 
 Leiri, johon tulisi lapsetkin ja olisi vanhemmille omaa ohjelmaa, se olisi aivan loistavaa.  
 Semmoisiin [perhekursseihin] varmasti voisin kuvitella, että itse ainakin osallistuisin. Se 
 olisi ihan mahtavaa, jos sellaista voisi järjestää. (Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut 
 nainen)  
 
 Aikataulujen hallinta on rankkaa. Jos on joku meno, kuinka iso ruljanssi se on miettiä 
 hoitaja. Uskon, että monissa perheissä ei jakseta järjestää lastenhoitoa pidempään kuin 
 tuokioon. Niin paljon muutakin elämää, johon tarvitaan näitä järjestää. Madaltaisi kynnystä 
 hirveän paljon, jos tullaan vastaan lastenhoidon kanssa. (Haastattelu, parisuhdetuokioon 
 osallistunut nainen)  
 

Parisuhdekurssien osalta muutama haastateltava pohti sitä, että kurssin ohjaajana toimii 
vapaaehtoinen vertainen. Se, että ohjaaja on itse vertainen erityislapsen vanhempi, 
koettiin hyvänä. Itselle koettiin silti paremmaksi toimintamalliksi ammattilaisvetoinen 
toiminta.  
 
 Haluan objektiivisia, kokemukseen ja asiantuntemukseen perustuvia näkemyksiä, 
 millaisia lainalaisuuksia ja dynamiikkaa on näillä asioilla, mitä itse koen. He [kurssin 
 ohjaajat] kyllä hyvin nopeasti painotti, että eivät ole asiantuntijoita ja kauhean kivasti 
 vetivät, ei negatiivista  sanottavaa. Ehkä mä jotenkin itse jäin kuitenkin kaipaamaan sitä 
 asiantuntijuutta. Jos saisin päättää, sellaista toivoisin. (Haastattelu, parisuhdekurssille 
 osallistunut nainen)  
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 Ohjaajat uskottavia, koska heillä oli kokemukset just tällaisesta [erityislapsen 
 vanhemmuudesta], mutta heidän ei ihan helppo laittaa itseään muiden asemaan, kaikki 
 peilattiin omaan kokemukseen. Olisinkin ehkä ennemmin halunnut, että vetäjä olisi 
 ammattimainen kuin tällainen vertaisjuttu. Ammattimaisuudella olisi ehkä kuitenkin 
 päässyt pidemmälle kuin vertaistaidolla. Ryhmään olisi sopinut vertaisohjaajat 
 apukouluttajatyyppisinä, olisi ollut se ammattilainen, ja vertaisohjaaja. Ohjaaja olisi voinut 
 ottaa ammattimaisempaa otetta laajemmin, ei vain oman sen hetkisen kokemuksen kautta (
 Haastattelu, parisuhdekurssille osallistunut mies)   
 

Yksi haastateltava koki ikävänä sen, että vertaisohjaajakoulutukseen oli tiedusteltu useasti, 
vaikka se ei tuntunut mahdolliselta tässä elämäntilanteessa.  
 
Viikonlopun kestäville parisuhdekursseille osallistuneet ja vertaisohjaajat pitivät 
perjantaista sunnuntaihin kestävää kurssia parhaana toimintamuotona. Kahtena erillisenä 
päivänä järjestetylle parisuhdekurssille osallistuneelle haastateltavalle se oli toimiva 
vaihtoehto.  
 

Kurssi lähtökohtaisesti paras, joudut istumaan alas ja rauhoittumaan ja miettimään asiaa. 
Jos on joku 2-3 tunnin seminaari, siinä vaan puhelin pärisee ja tavalliset asiat painaa 
päälle. Riittävän pitkä aika pitää olla, että pystyy irrottautumaan arkipäivästä. Tärkeää 
vertaisjuttu, oli tosi paljon ihmisiä, jotka siellä sanoi, ai teilläkin on tällainen tilanne, mites 
teillä tämä asia. Moni tykkäsi ja huomasi, että muutkin ihmiset ovat samassa tilanteessa ja 
heillä on ehkä jotain ratkaisujakin siihen tilanteeseen. (Haastattelu, parisuhdekurssille 
osallistunut mies).  

 
 Ajattelen, että kyllä se viikonlopun mittainen kurssi vaikuttaa myös siihen, kuinka kauan se 
 tapahtuma kantaa ja hyvä pysyy siellä arjessa. Viikonloppuna kun saa ryhmäytymisen 
 toimimaan, mukavat tunteet, se auttaa eri tavalla kuin että jonain arki-iltana käydään 
 heittämässä luento. Ihan kuin töissä käydään koulutuksessa ja miettii, että onpa hyvä 
 juttu ja kun menee oikeisiin töihin, se unohtuu. (Haastattelu, vertaisohjaaja, mies)  
 
 Kaikilla ei ole mahdollisuutta järjestää lastenhoitoa viikonlopuksi. Siihen ei ole hyvää 
 vastausta ja ratkaisumallia. Yksi haluaa tätä ja toinen tätä. Täysin omasta  puolestani voin 
 sanoa, että tykkäsin siitä, että oli monipäiväinen juttu ja oltiin oikeasti pois. Päivänkin 
 juttu ihan hyvä, mutta siinä ehkä vähän raapaistaan pintaa ja se on sitten siinä. 
 Parisuhdeviikonlopussa mennään muualle paikkaan, josta ei lähdetä pois, ollaan ei- 
 kenenkään-maalla, ihminen orientoitu ihan eri lailla, kun on pois kotikuvioista. (Haastattelu, 
 parisuhdekurssille osallistunut mies)  
 

Parisuhdetuokioiden hyvänä puolena nähtiin se, että lyhyemmän tilaisuuden ajaksi on 
helpompi järjestää lastenhoito ja tuokioon voi tulla myös ilman puolisoa.  
 
 Tuokioitakin kannattaa järjestää. Monella huomattavasti helpompi lähteä yhden illan 
 juttuun ja sitä kautta voi tulla vakuuttuneeksi, että kannattaa lähteä mukaan 
 pidempään juttuun. Vähän niin kuin mainospala. (Haastattelu, parisuhdetuokioon 
 osallistunut nainen)  
 
Haastateltavat toivoivat, että toiminta säilyy erityislasten vanhemmille kohdistettuna.  
 
 Tärkeää, että pysyisi ”Perheen parhaaksi” -toimintana. Hyvä konsepti vähän erillisenä 
 tarjontana. Sillä tavalla, että ei uppoaisi sinne muitten joukkoon. Hyvin voisi olla esillä, että 
 RAY tukee, mua ei ainakaan haittaisi se, että näkyy, että kun teillä on erityislapsi 
 perheessä niin teillä on mahdollisuus tällaiseen vertaiskurssiin. (Haastattelu, vertaisohjaaja, 
 nainen)  
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Haastatteluissa nostettiin esille myös sellaisia kehittämisideoita, joihin on jo tartuttu. 
Tällaisia olivat muun muassa parisuhdekurssin mainostaminen virkistysviikonloppuna ja 
se, otetaanko lapsen sairaus esille parisuhdekurssin ohjelmassa vai ei.  
6  Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset/tarpeet 

Kyselyn vastaajista lähes 70 prosentille ja kaikille haastatteluille Perheen parhaaksi oli 
ensimmäinen kerta osallistua parisuhdetoimintaan. Kyselyn suhteellisen hyvä 
vastausprosentti ja se, että haastateltavaksi lupautuivat kahta henkilöä lukuun ottamatta 
kaikki pyydetyt henkilöt kertovat osaltaan siitä, että Perheen parhaaksi on koettu tärkeäksi 
toiminnaksi. Kyselyn vastaajien osalta onkin hyvä huomioida se, että vastanneet 
suhtautuvat todennäköisesti positiivisesti toimintaa ja halusivat siksikin vastata. 
Kriittisempiä ääniä on aina haastavampi tavoittaa. 
 
Arviointikysymyksiin liittyvät johtopäätökset ja kehittämisehdotukset on koottu taulukkoon 
3. Ne on koostettu yhdessä Perheen parhaaksi –verkoston edustajien kanssa pidetyssä 
arviointityöpajassa 12.2.2016.  

 
Taulukko 3  Arvioinnin johtopäätökset ja kehittämisehdotukset  

Arviointi-
kysymys 

Johtopäätös Kehittämisehdotukset 
Missä määrin 
projektin 
toimintaan 
osallistumi-
sella on ollut 
toivottuja 
vaikutuksia? 

Perheen parhaaksi on antanut erityislasten 
vanhemmille vertaistukea, tietoa ja taitoja 
käsitellä parisuhdeasioita ja mahdollisuuden 
parantaa parisuhdetaitojaan.  
 
Perheen parhaaksi -projektissa on onnistuttu 
varsin hyvin välittämään kohderyhmälle se, 
mistä toiminnassa on kysymys. Kyselyn 
vastaajien mielikuvat Perheen parhaaksi -
toiminnasta liittyivät enimmäkseen 
parisuhdetoiminnan tärkeyteen ja 
hyödyllisyyteen, tukeen ja apuun erityislasten 
vanhempien parisuhteiseen ja perheille, 
myönteisyyteen ja iloisuuteen. 
 
Suurin osa projektin toimintaan osallistuneista 
on osallistunut yhteen koulutukseen / kurssille ja 
siksi heidän on vaikea sanoa, että 
parisuhdetoiminta olisi suoraan edistänyt 
perheiden sujuvaa arkea ja koko perheen 
hyvinvointia. Perheen parhaaksi -
parisuhdetoiminnan koetaan kuitenkin lisänneen 
tietoisuutta parisuhteen merkityksestä koko 
perheen hyvinvoinnille. Lähes puolet 
kyselyvastaajista on käyttänyt opittua arjessa. 
Seitsemän yhdeksästä haastatellusta 
parisuhdekurssille osallistuneesta kertoi 
konkreettisista muutoksista oman parisuhteen 
kehittämisessä.  
 

Koulutuksissa ja niiden 
markkinoinnissa on tärkeää 
korostaa oman vastuun 
merkitystä. Perheen parhaaksi 
tarjoaa mahdollisuuden ja 
työkaluja.  
 
Toimintaan osallistuneiden 
kokemuspuheenvuoroja 
tärkeää hyödyntää 
markkinoinnissa ja 
mediatyössä (esim. lehtijutut, 
puheenvuorot).  
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Arviointi-
kysymys 

Johtopäätös Kehittämisehdotukset 
Projektissa kokeillut pitkälti erityislasten 
vanhemmilta saadun palautteen pohjalta 
muokatut monimuotoiset tavat tarjota matalan 
kynnyksen parisuhdetoimintaa ovat olleet 
toimiva lähestymistapa. Toiminnan 
kohdistaminen erityislasten vanhemmille on 
madaltanut osallistumiskynnystä.  

1.1 Mitkä 
kurssien ja 
tuokioiden 
antamat tiedot 
ja työkalut 
ovat palvelleet 
arjen toimintaa 
ja missä 
tilanteissa 
osallistujat 
huomaavat 
käyttävänsä 
niitä? 
 

Noin kolme neljästä kyselyn vastaajasta koki 
Perheen parhaaksi -parisuhdetoiminnan 
antaneen tietoa oman parisuhteen 
parantamiseen ja että parisuhdetieto auttoi 
ymmärtämän puolisoa paremmin.  
 
Lähes puolet kyselyn vastaajista koki Perheen 
parhaaksi -parisuhdetoiminnan palvelleen arjen 
toimintaa: 48% oli jokseenkin tai täysin samaa 
mieltä siitä, että on käyttänyt opittua arjessa, 
47% koki saaneensa eväitä arjen 
helpottamiseen ja 39% muutti tapaansa toimia 
parisuhteessa. Suuri osa oli epävarma 
mielipiteestään. Yli puolet (51% vastaajista) ei 
osannut sanoa, onko muuttanut tapaansa toimia 
parisuhteessa. Parisuhde-kursseille 
osallistuneet kokivat muita osallistujia 
useammin Perheen parhaaksi -toiminnan 
palvelleen arjen toimintaa. Heistä 68 % on 
käyttänyt toiminnassa opittua arjessa ja 64 % 
koki saaneensa eväitä arjen helpottamiseen  
 
41 % kaikista kyselyvastaajista ja 56% 
parisuhdekursseille osallistuneista on käyttänyt 
parisuhdetietoa tai työkaluja arjessa. 
Useimmiten mainittiin muuttunut tapa 
kommunikoida (etenkin ristiriitatilanteissa) ja 
erilaiset käytännön parannukset omassa 
parisuhteessa. Moni mainitsi laittaneensa 
käytäntöön parisuhdekurssilla tehtyä 
rikastuttamissopimusta.  
 
Seitsemän yhdeksästä parisuhdekurssille 
osallistuneesta ja yksi neljästä 
parisuhdetuokioon osallistuneesta 
haastatellusta kertoi konkreettisista muutoksista 
omassa parisuhteessa. Yhtä lukuun ottamatta 
kaikki haastatellut kokivat tulleensa 
tietoisemmiksi oman parisuhteen ja sen 
hoitamisen merkityksestä. Haastatellut kokivat 
vaikeaksi eritellä sitä, mitkä tiedot ja työkalut 
olisivat palvelleet parhaiten arjen toimintaa. 
Useimmiten myönteistä muutosta oli tapahtunut 
tavassa kommunikoida ja kertoa omista 
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Arviointi-
kysymys 

Johtopäätös Kehittämisehdotukset 
toiveista ja tarpeista. Yksittäisiä harjoituksia 
merkittävämpää oli tietoisuus rakentavasta 
vuorovaikutuksesta ja sen tunnustaminen, että 
parisuhdetta täytyy hoitaa.  
Yhtä henkilöä lukuun ottamatta kaikki 
haastatellut kokivat, että Perheen parhaaksi 
vaikutti jollain tavalla myönteisesti omaan 
parisuhteeseen, mutta korostivat samalla, että 
omien toimintatapojen muuttaminen on pitkä 
prosessi eikä yksi kurssi tai tilaisuus muuta 
ihmistä. Väsyneenä tai ristiriitatilanteissa ei aina 
muista toimia rakentavasti, mutta ainakin 
parisuhdetoiminnan myötä on tietoinen siitä, 
mihin pyrkiä ja tietoinen toisen sitoutumisesta 
parisuhteeseen ja perheeseen. 

1.2 Kuinka 
kauan koettu 
vaikutus 
kurssin tai 
parisuhdeillan 
jälkeen 
kestää? 

Viidesosa (21%) kyselyn vastaajista oli 
jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että 
parisuhdetoiminnan vaikutus on lyhytkestoista ja 
lähes viidesosa (18%) siitä, että toiminnan 
vaikutus lakkasi viikkojen sisällä 
osallistumisesta. 
 
On vaikea määrittää yksiselitteisesti kauanko 
osallistuminen parisuhdekurssille kantaa. Jotkut 
haastateltavat määrittelivät keston joistakin 
kuukausista puoleen vuoteen. Toisaalta moni 
nosti esille sen, että syvemmällä tasolla kurssi 
voi kantaa läpi elämänkin esimerkiksi 
osoituksena puolisoiden sitoutumisena toisiinsa. 
Vaikutusten kantavuus riippuu omasta 
sitoutumisesta. Vertaisohjaajana toimimisen on 
koettu tarjoavan mahdollisuuden paneutua 
omaan parisuhteeseen säännöllisesti. 
Haastateltavat olivat sitä mieltä, että vaikutusten 
kestoa voisi vahvistaa esimerkiksi 
jatkotapaamisella.  

Parisuhteen palikat -
teematuokion tai 
parisuhdekurssin jälkeen voisi 
osallistujille tarjota lisätietoa ja 
-tehtäviä verkkosivujen ja/tai 
sähköpostin kautta. 
Esimerkiksi verkkosivut, josta 
voisi saada vinkkejä suhteen 
hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tai 
sähköpostin kautta 
lähetettävät 
pohdintakysymykset. 
 
Toiminnan aikana on tärkeää 
korostaa sitä, mitä parisuhteen 
kehittäminen vaatii.  
 
Parisuhteen palikat -tuokio on 
järjestetty kerran 
kokeiluluonteisesti kahdessa 
eri osassa. Tällaisia kokeiluja 
on hyvä jatkaa. Yhtenä 
vaihtoehtona on tarjota yksi 
yhteinen tapaaminen esim. 
edellisen kalenterivuoden 
aikana johonkin tilaisuuteen 
osallistuneille. 
 
 
Parisuhdetoimintaa on tärkeää 
markkinoida jo mukana olleille.   
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Arviointi-
kysymys 

Johtopäätös Kehittämisehdotukset 
1.3 Kokevatko 
vanhemmat, 
että sillä, että 
he pyrkivät 
hoitamaan 
parisuhdet-
taan, olisi 
vaikutusta 
heidän 
lastensa 
hyvinvointiin? 

Toimintaan osallistuneet ovat vahvasti sitä 
mieltä, että hyvä parisuhde edistää koko 
perheen hyvinvointia. Yhtä vastaajaa lukuun 
ottamatta kaikki kyselyn vastaajat olivat 
jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että kun 
vanhemmat voivat hyvin, lapset voivat hyvin. 
Jopa kolme neljästä oli täysin samaa mieltä.  
 
Haastateltavat kokivat, että aiemmin juuri 
kukaan ei ollut kiinnittänyt huomiota 
erityislapsen vanhempien hyvinvointiin, saati 
parisuhteeseen. Moni huomauttikin, että 
terveydenhuollon tulisi olla tietoisempi 
tällaisesta toiminnasta ja parisuhteen 
merkityksestä.  

Terveydenhuolto on tärkeä 
kohderyhmä lisätä tietoisuutta 
parisuhteen merkityksestä 
koko perheen hyvinvoinnille, 
etenkin pitkäaikaissairaiden, 
vammaisten ja muuta erityistä 
tukea tarvitsevien lasten 
perheissä. Huomiota on 
kiinnitettävä ensinnäkin 
sanoittamiseen eli jaksamisen 
puheeksi ottaminen ei ole 
parisuhteen merkityksen 
tunnustamista. Toiseksi on 
tarjottava välineitä.  
 
Terveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon 
tavoittamisessa voidaan 
hyödyntää verkostojärjestöjen 
ja Emma & Elias-ohjelman 
kanavia.    
 
Järjestöjen yhteisellä 
viestintäkampanjalla voitaisiin 
saada enemmän näkyvyyttä 
parisuhdetoiminnalle ja sen 
merkitykselle. 

Mitä 
vaikutuksia 
osallistujat 
itse kokevat 
toiminnalla 
olleen ja mitä 
merkityksiä 
vaikutuksille 
annetaan? 
2.1 Mitä 
muutosta 
koulutukseen 
osallistuminen 
on tuonut 
omaan 
elämään, 
parisuhtee-
seen ja 
perheeseen?  
 

Parisuhdetoiminnassa on päässyt rauhassa 
kuuntelemaan omaa puolisoaan, ja myös 
tulemaan kuulluksi. Seitsemän yhdeksästä 
parisuhdekurssille osallistuneesta haastatellusta 
kertoi konkreettisista muutoksista omassa 
parisuhteessa. Yhtä henkilöä lukuun ottamatta 
kaikki haastateltavat kokivat, että Perheen 
parhaaksi vaikutti jollain tavalla myönteisesti 
omaan parisuhteeseen. Samalla he korostivat 
sitä, että omien toimintatapojen muuttaminen on 
pitkä prosessi eikä yksi kurssi muuta ihmistä 
kokonaan. Parisuhdetoiminnan myötä on 
tietoisempi siitä, mihin pyrkiä ja puolison 
sitoutumisesta parisuhteeseen ja perheeseen. 

Useimmiten myönteistä muutosta oli tapahtunut 
tavassa kommunikoida ja kertoa omista 
toiveista ja tarpeista. Muut haastateltavien 
kokemat vaikutukset liittyivät ennen kaikkea 
oman parisuhteen merkityksen tunnustamiseen. 
Lisäksi mainittiin hyvien ideoiden saaminen 
muilta osallistujilta parisuhteen hoitamiseksi ja 
kurssin myötä herännyt kiinnostus osallistua 
parisuhdetoimintaan vertaisohjaajana.  

Oman vastuun ja sitoutumisen 
oivaltaminen on keskeisessä 
asemassa. Tämä on tärkeä 
tuoda esiin myös toiminnassa. 
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Arviointi-
kysymys 

Johtopäätös Kehittämisehdotukset 
Kyselyn vastaajat oivalsivat Perheen parhaaksi 
-parisuhdetoiminnassa parisuhdetietoon ja -
taitoihin liittyviä asioita, parisuhteen merkityksen 
ja sen, että omassa parisuhteessa asiat ovatkin 
ihan hyvin ja sen, että he eivät ole yksin 
haasteidensa kanssa.  

Toiminnan koettiin vaikuttaneen antamalla 
ajattelemisen aihetta, auttaneen tunnistamaan 
ja ilmaisemaan omia tarpeita ja toiveita, 
herättäneen tai vahvistaneen mielenkiintoa 
parisuhteen hoitamiseen. Perheen parhaaksi oli 
tuonut myös hyvää mieltä ja rentoutta, 
vahvistanut puolison huomioimista ja arvostusta 
ja lisännyt rohkeutta osallistua 
parisuhdetoimintaan. 

Puolison kuunteleminen ja yhteisen ajan 
merkitys on ollut merkittävä oivallus monille 
osallistujille jo heti koulutuksen aikana. 
Kiinnostavasti välittömässä palautteessa nousi 
esiin monia saman tyyppisiä oivalluksia ja 
koettuja vaikutuksia kuin pidemmän ajan päästä 
toiminnasta, kaksikin vuotta parisuhdekurssin 
jälkeen. Aikajänne ei muuttanut merkittävästi 
käsitystä oppimisesta ja koetuista vaikutuksista. 

3. Perheen 
parhaaksi -
parisuhdetoi
minnan 
kehittäminen 

Haastateltavat nostivat vahvasti esiin sen, miten 
toiminnan kohdistaminen erityislasten 
vanhemmille on madaltanut kynnystä osallistua 
parisuhdetoimintaan. Osallistuminen on koettu 
keinoksi edistää perheen hyvinvointia. 
Haastateltavat kokivat, että aiemmin juuri 
kukaan ei ollut kiinnittänyt huomiota 
vanhempien hyvinvointiin, saati parisuhteeseen. 
 
Kyselyn vastaajat nostivat esiin lastenhoidon 
järjestämisen ja vertaistuen hyvinä tapoina 
tukea erityislasten vanhempien parisuhdetta. 
Haastateltavat korostivat lastenhoitoa ja 
toiminnan kohtuullista hintaa osallistumista 
edistävinä tekijöinä.  
 
Monipuolinen tarjonta varmistaa sen, että 
erilaisissa elämäntilanteissa olevat voivat 
osallistua toimintaan. Toiminnalta toivotaan niin 
viikonloppu- kuin päiväparisuhdekursseja ja 
lyhyempiä Parisuhteen palikat -tuokioiden 
kaltaisia tilaisuuksia. Matalan kynnyksen 
palvelut ovat tärkeitä sysäyksiä ja herättelyjä 
jatkoon, mutta toimivat myös sellaisenaan. 

Ratkaisujen kehittäminen 
lastenhoidon järjestämiseen. 
Katajalla ei ole mahdollisuutta 
järjestää lastenhoitoa, mutta 
voidaanko ratkaisuja löytää 
verkostojärjestöjen kautta? 
Edes muutaman kerran 
vuodessa olisi tärkeää kyetä 
tarjoamaan 
parisuhdetoimintaa, jossa 
lastenhoito on järjestetty.  
 
Toiminnan kohtuullisesta 
hinnasta jo tehty päätös 
yhteistyössä RAY:n kanssa. 
Parisuhdekurssien hinnat 
jatkossakin tuettuja.  
 
Parisuhdetoiminnan 
tarjoaminen netin kautta niiden 
tavoittamiseksi, joilla ei 
mahdollisuutta tai halua 
osallistua face-to-face-
toimintaan.  

 



 

LIITE 1 Kyselylomake 

 
Perheen parhaaksi -arviointikysely 
 
Tämä kysely on osa Perheen parhaaksi -projektin loppuarviointia, joka koskee vuosia 
2013-2015.  
 
Parisuhteen tuki erityislasten vanhemmille jatkuu pysyvänä osana Kataja-
Parisuhdekeskuksen toimintaa. Vastaamalla autat tukemaan perheitä entistä paremmin. 
 
Kysely on suunnattu kaikille Perheen parhaaksi -toimintaan (perheen keväthuoltopäivät, 
parisuhdekurssit, parisuhdeteematuokiot, ohjaajakoulutukset) osallistuneille. Kyselyssä 
viitataan kaikkeen tuohon toimintaan termillä Perheen parhaaksi -parisuhdetoiminta.  
 
Kyselyssä on neljä osiota: 1) Perheen parhaaksi -toimintaan osallistuminen, 2) Toiminnan 
hyödyllisyys, 3) Opit ja oivallukset ja 4) Taustatiedot ja toiminnan kehittäminen.  
 
Kyselyyn voi vastata tiistaihin 26.1.2016 asti. 
 
Vastaukset käsitellään nimettöminä.  
 
Vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia.  
 
Kiitoksia jo etukäteen.  
 
Perheen parhaaksi -parisuhdetoimintaan osallistuminen 
 
Mihin Perheen parhaaksi -parisuhdetoimintaan olet osallistunut? Valitse kaikki toiminnot, 
joihin olet osallistunut. 

o Perheen keväthuoltopäivä (Kangasala 2013, Nurmes 2014) 
o Parisuhteen palikat-teematuokio  
o Perheen parhaaksi-parisuhdekurssi (Rikasta minua! -viikonloppu) 
o Parisuhderyhmän vertaisohjaajakoulutus  
o Parisuhteen palikat-ohjaajakoulutus  
o Verkkoluento  
o Vertaistuki-chat  
o Jokin muu, mikä 

 
Minä vuonna osallistuit? Valitse kaikki vuodet, jolloin olet osallistunut. 

o 2013 
o 2014 
o 2015 

 
Mitä sinulle tulee mieleen Perheen parhaaksi -parisuhdetoiminnasta? 
 
Mikä sai / houkutteli sinut osallistumaan parisuhdetoimintaan? 
 
 
 
 



 

Perheen parhaaksi -parisuhdetoiminnan hyödyllisyys 
 
Arvioi seuraavia Perheen parhaaksi -parisuhdetoiminnan hyödyllisyyttä koskevia väittämiä. 
1=Täysin eri mieltä, 3= Ei samaa eikä eri mieltä, 5=Täysin samaa mieltä 
 
Perheen parhaaksi antoi minulle tietoa oman parisuhteen parantamiseen 
Olen käyttänyt toiminnassa opittua arjessa 
Parisuhdetoiminnan vaikutus on lyhytkestoista 
Sain oivalluksen, jonka jälkeen katson puolisoani eri tavalla 
Perheen parhaaksi muutti tapaani toimia parisuhteessa 
Parisuhdetieto antoi eväitä arjen helpottamiseen 
Vertaistuki auttaa arjessa jaksamisessa 
Parisuhdetieto auttoi ymmärtämään puolisoani paremmin 
Osallistuminen ei ole muuttanut omaa toimintaani arjessa 
Kun vanhemmat voivat hyvin, lapset voivat hyvin 
Toiminnan vaikutus lakkasi viikkojen sisällä osallistumisesta 
Suosittelen parisuhdetoimintaa muille erityislasten vanhemmille 
 
Täydennä seuraavat lauseet 
 
Oivalsin Perheen parhaaksi -parisuhdetoiminnassa, että.... 
 
Parisuhdettamme ajatellen toivoisin, että... 
 
Opit ja oivallukset 
 
Miten Perheen parhaaksi -toimintaan osallistuminen vaikutti sinuun? 
 
Mikä asia tai harjoitus on jäänyt parhaiten mieleen? 
 
Oletko käyttänyt parisuhdetietoa tai työkaluja arjessa? 

o Kyllä 
o En 
o En osaa sanoa 

 
Jos vastasit kyllä, niin mitä ja missä tilanteissa? Kerro jokin esimerkki. 
 
Jos vastasit ei, niin miksi et? 
 
Taustatiedot ja toiminnan kehittäminen 
 
Sukupuoli 

o Nainen 
o Mies 
o Muu 

 
Ikä 

o 18-29 vuotta 
o 30-62 vuotta 
o 63-79 vuotta 

 
 



 

Parisuhteen kesto 
o 0-2 vuotta 
o 3-12 vuotta 
o 13-25 vuotta 
o Yli 25 vuotta 
o Jokin muu, mikä 

 
Miten olet osallistunut muuhun parisuhdetoimintaan? 

o Perheen parhaaksi oli ensimmäinen kerta kun osallistuin parisuhdetoimintaan 
o Olen osallistunut parisuhdetoimintaan aikaisemminkin 
o Olen osallistunut Perheen parhaaksi-toiminnan jälkeen muuhun 

parisuhdetoimintaan 
 
Millainen parisuhdetoiminta edistää mielestäsi parhaiten erityislasten vanhempien 
parisuhdetta? 
 
Muut terveiset 
 

LIITE 2 Haastattelurunko 

 

Parisuhdekurssille osallistuneet 
 
Miksi halusit osallistua kurssille? Oliko kynnystä ylitettävänä, kun ilmoittauduit? 
 
Mitä kurssista tulee nyt mieleen? Mitä ajatuksia ja tunteita se herättää nyt? 
 
Mikä oli jälkikäteen ajatellen kurssin paras anti? 
 
Miten vaikutti sinuun?  Omaan elämään, parisuhteeseen ja perheeseen? Onko jokin 
muuttunut perheenne arjessa? Mikä on muuttunut ja miten? 
 
Oletko käyttänyt kurssilla tullutta tietoa? Mitä? Millaisissa tilanteissa?  
 
Mistä on ollut eniten hyötyä? Mitä olisit toivonut voivasi hyödyntää enemmän?  
 
(Ohjaajat: Mikä innosti mukaan vertaisohjaajaksi? Mikä on ohjaajan näkökulmasta 
kurssien parasta antia?)  
 
Mikä merkitys parisuhteen hoitamisella on etenkin pitkäaikaissairaan lapsen perheessä? 
Miten sitä voi parantaa? Miksi on tärkeää? 
 
Miten kurssin sisältö vastasi teidän tilanteeseenne? 
 
Kuinka pitkään koulutukseen osallistuminen kantaa? 
 
Miten opittua ja oivallettua voisi vahvistaa? Mihin vielä tarvitaan aikaa tai lisää tukea? 
Millaista? 
 
Oletko osallistunut muuhun parisuhdetoimintaan kurssin jälkeen tai sitä ennen? 
 



 

Oletteko olleet yhteydessä kurssin muihin pareihin kurssin jälkeen?  
 
Perheen parhaaksi –parisuhdetoiminta jatkuu pysyvänä osana Parisuhdekeskus Katajan 
toimintaa. Mikä on mielestäsi paras tapa tukea erityislasten vanhempien parisuhdetta?  
 
(Ohjaajat: Miten Perheen parhaaksi –toimintaa voisi kehittää?)  
 
Mitä muuta haluaisit vielä sanoa? 
 
Parisuhteen palikat –teematuokioon osallistuneet 
 
Miksi halusit osallistua tuokioon?  
 
Mitä tuokiosta tulee nyt mieleen? Mitä ajatuksia ja tunteita se herättää nyt? Mikä oli 
jälkikäteen ajatellen paras anti? 
 
Miten vaikutti sinuun? Omaan elämään, parisuhteeseen ja perheeseen? Onko jokin 
muuttunut perheenne arjessa? Mikä on muuttunut ja miten? 
 
Oletko käyttänyt tuokiossa tullutta tietoa? Mitä? Millaisissa tilanteissa?  
 
Miten tuokion sisältö vastasi teidän tilanteeseenne? 
 
Mikä merkitys parisuhteen hoitamisella on etenkin pitkäaikaissairaan lapsen perheessä?  
 
Kuinka pitkään tuokioon osallistuminen kantaa? Miten opittua ja oivallettua voisi 
vahvistaa?? 
 
Oletko osallistunut muuhun parisuhdetoimintaan tuokion jälkeen tai sitä ennen? 
 
Perheen parhaaksi –parisuhdetoiminta jatkuu pysyvänä osana Parisuhdekeskus Katajan 
toimintaa. Mikä on mielestäsi paras tapa tukea erityislasten vanhempien parisuhdetta?  
 
Mitä muuta haluaisit vielä sanoa? 
 

LIITE 3 Kirjallinen aineisto  

 
Projektisuunnitelmat ja hakemukset 
1. Alkuperäinen hakemus ja projektisuunnitelma (tehty 2012) 
2. Jatkohakemus ja projektisuunnitelma vuosille 2014-2015 (tehty 2013) 
3. Jatkohakemus ja projektisuunnitelma vuodelle 2015 (tehty 2014) 
4. Suunnitelma kohdennetusta toiminta-avustuksesta vuodesta 2015 eteenpäin ja 
aiesopimus uusille kumppanijärjestöille (tehty 2015) 
 
Raportit 
1. Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (TVS) vuodesta 2013 Ray:lle ja Reumaliiton 
vuosiraportin osa. 
2. Väliraportti vuosista 2013-2014 Ray:lle ja Reumaliiton vuosiraportin osa 
 
Parisuhdetoiminnan aineistot  



 

1. Parisuhteen palikat 
-  ohjaajan materiaali  
-  osallistujan työkirja 
-  perusmainos 
 
 2. Parisuhdekurssit 
-  Rikasta minua! -kirjanen 
- esimerkki kurssikirjeestä  
-  vertaisohjaajaparin kansio 
-  esimerkki ohjaajakoulutuksen kurssikirjeestä ja aikataulusta  
 
Palautteet / palautekoonnit osallistujilta 
 
1. Perheen keväthuoltopäivät 
2013 lastenreumaa sairastavien perheille 
2014 lastenreumaa, diabetesta, sydänvikoja sairastavien perheille 
 
2. Parisuhdekurssit 
2013 yksi kurssi, palautekooste 
2014 kolme kurssia, palautekooste  
2015 vertaisohjaajien sähköiselle lomakkeelle syöttämä palaute  
 
3. Parisuhteen palikat –teematuokiot 
Koonti syksyllä 2014 järjestettyjen kolmen pilotti-illan palautteesta 
2015 palaute kerätty sähköisellä kyselyllä tilaisuuden jälkeen. 
 
Parisuhderyhmän ohjaajakoulutusten (ohjaavat viikonloppukursseja) palautteet paperisina 
Parisuhteen palikat –koulutuksista (2 kpl) koosteet 
 
Sama kysely on toteutettu Emma & Elias –ohjelmassa keväällä 2015 kaikille eri järjestöjen 
vapaaehtoisille ja syksyllä 2015 yhtä aikaa Reumaliiton kaikille muille sekä ja Perheen 
parhaaksi –vapaaehtoisille. 
 
 
Muu aineisto  
1. Johanna Kourin opinnäytetyö 
2. Vuoden 2015 alussa pidetyn järjestöjen yhteisen suunnittelu- ja visiointitapaamisen 
tuotos (missä haluaisimme olla vuoden 2015 lopussa). 
3. Emma & Elias ohjelman arviointipäivien itse- ja vertaisarvioinnin tuotos, marraskuu 
2015. 


