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1 JOHDANTO  

 

Parisuhteen käsitys on laajentunut. Edelleen puhutaan kuitenkin kahden ihmisen välises-

tä suhteesta. Parisuhde on kiintymyssuhde, johon kuuluu kahden ihmisen välinen seksu-

aalinen kanssakäyminen. Avioliitto on kokenut väljähtymisen avoliittojen yleistyessä. 

Ensiavioitumisen ikä onkin noussut yli kolmeenkymmeneen. Puolet solmituista aviolii-

toista päätyy eroon.  

 

Suomessa tehtävä parisuhdetyö on keskittynyt hyvin paljon korjaavaan parisuhde-

työhön. Avioliittoleirit ja -kurssit nähdään kriisiparien viimeisenä vaihtoehtona, vaikka 

lyhyellä kurssilla muutos saadaan vasta käyntiin. Tällä opinnäytetyölläni haluaisin nostaa 

avioliittoleirien merkitystä myös suhteen kriisien ennaltaehkäisijänä. Avioliittoleirille 

voisi mennä ikään kuin suhteen vuosihuoltoon. Suomessa parisuhdetyötä tehdään mo-

nella saralla. Tällä työllä halusin nostaa kolmannen sektorin toimijoiden arvoa. Leirejä ja 

kursseja pyöritetään pitkälle vapaaehtoisvoimin. Toiminnan kehittäminen on myös hei-

dän haasteensa.  

 

Opinnäytetyöni käsittelee avioliittoleirin merkitystä parisuhteen arjessa. Opinnäytetyöni 

kyselytutkimukseen osallistujat kävivät kesällä 2011 viiden päivän mittaisen avioliittolei-

rin. Leirille osallistui monen ikäisiä ihmisiä. Toisilla takana oli monen kymmenen vuoden 

avioliitto, toiset olivat olleet naimisissa muutamia kuukausia. Kaikkien parisuhde oli eri 

vaiheessa. Haluan tarkastella, palveleeko yksi leiri kaikkia osallistujapareja. Pohdin myös, 

ottaako se huomioon parien erilaiset elämäntilanteet.  

 

Asiantuntijoiden mukaan suhteen hoitamiseen tulisi panostaa myös arjen keskellä. Tässä 

työssäni on vahva arjen näkökulma. Suhdetta hoitavat asiat eivät aina ole suuria tekoja 

vaan toisen huomioimista arjessa. Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella leiriläisten 

kokemuksia parisuhteestaan avioliittoleirille tultaessa ja neljä kuukautta sen jälkeen. 



Tarkoituksena on tutkia, tapahtuiko parisuhteen hoitamisessa muutosta avioliittoleirin 

jälkeen. Jokaisella parilla on omat suhdettaan lujittavat ominaisuudet, mutta onko mah-

dollista löytää yleisiä ikuisen onnen avaimia? Parisuhde on yhteinen matka ja se kehittyy 

vuosien myötä. Vanha sananlasku: ”ihminen hioo ihmistä”, on varmasti totta parisuh-

teessa.  

 

Tutkimuksessani korostuu ihmisten oma kokemus avioliittoleirin hyödystä. Osallistujien 

oma ääni tuo muuten kvantitatiiviseen työhöni kvalitatiivisen, laadullisen puolen, joka 

tukee ja täydentää kvantitatiivista tutkimusta. Avioliittoleiri voi toimia levähdys-

paikkana. Se voi olla kiihdytyskaista, jolla laitetaan asioita eteenpäin tai se voi olla kään-

töpaikka, josta lähdetään korjaamaan vikaan mennyttä. Jokaisella osallistujalla on omat 

käsityksensä siitä, kuinka leiri on vaikuttanut heidän suhteeseen panostamiseen. 

 

 
 


