
Parisuhde voimavarana -luentojen perusohjeet ohjaajalle  
 
 
  
Parisuhde voimavarana -luentomateriaali on kehitetty Parisuhdekeskus Kataja ry:ssä.  
  
Parisuhde voimavarana -luentosarjan teemat:  

1. Parisuhde voimavarana, kun kumppani sairastaa 
2. Parisuhde voimavarana, kun lapsi sairastaa 
3. Parisuhde voimavarana, kun perheessä on sairautta  
 

  
Parisuhde voimavarana -luentojen tavoitteet luennolle osallistujien näkökulmasta:  

• Herättää ajatuksia  
• Motivoitua keskusteluun oman kumppanin kanssa  
• Saada työkaluja  
• Kiinnostua parisuhteen hoitamisesta  

  
 

Huomioithan    
• Kontakti ja huomio ryhmän tarpeisiin (tuntosarvet)  
• Anna osallistujalle lupa olla tarvittaessa vain kuuntelijana  
• Käytännönläheisyys ja konkreettisuus  
• Voimavarakeskeisyys  
• Erilaisuuden kunnioittaminen ja yhdenvertaisuus  
• Rohkaise parisuhdetaitojen vahvistamiseen www.parisuhdekeskus.fi  
 

  
Parisuhde voimavarana -luentojen materiaali sisältää jokaisesta teemasta oman:  

• PowerPoint – esityksen   
• Diaselitykset PowerPoint –esitykseen, jotka löytyvät 
www.parisuhdekeskus.fi salasanasuojattuna. Saat koulutuksessa sivujen salasanan. Jos se 
unohtuu, ota yhteyttä petra.vesalainen@parisuhdekeskus.fi )  
 
  

Parisuhde voimavarana -luentomateriaalia voi käyttää:  
• Parisuhde voimavarana -luennon pitämiseen   
• Ryhmien, vertaisryhmien, sopeutumisvalmennuskurssien, viikonlopputapahtumien jne. 
sisältönä   
• Asiakastyöhön, ottaen luennosta sellaisia työkaluja tai muita sisältöjä, jotka palvelevat 
omaa työtäsi.  
 
 

Parisuhde voimavarana PowerPoint -esitykset:  
• Dioissa on vähän tekstiä ja paljon kuvia, jotta ne herättäisivät ajatusten lisäksi tunnetason 
reaktioita   
• Osa dioista on aktivoivia, pohdintakysymys -dioja. Tämä tarkoittaa sitä, että annat 
osallistujille muutaman minuutin aikaa miettiä, kirjoittaa tai keskustella kysymyksestä 
vieruskaverin kanssa.   
 
 
 
 
  

http://www.parisuhdekeskus.fi/
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Parisuhde voimavarana -diaselitykset:  
• Diaselityksissä on tekstiä, joka on tarkoitettu vain ohjaajalle, nämä tekstit on kursivoitu (ei 
osallistujille kerrottavaksi)  
• Lihavoidut tekstit muodostavat perussisällön luennolle.   
• Materiaali voi elää ja joustaa luennoitsijan ja kohderyhmän mukaan. Voit lisätä vapaasti 
kohderyhmäsi kannalta tärkeitä näkökulmia tai esimerkkejä luentoon, muttet muuttaa luennon 
perussisältöä.  
• Diaselityksissä käytetään sairaus-sanaa, mutta voit vaihtaa sanan paremmin vastaamaan 
kohderyhmäsi tarpeita esim. erityinen/vammainen lapsi. 
• Kerro näkökulmat omalla persoonallisella tavallasi, ei ole tavoite, että luet diaselitykset 
suoraan paperista.  

 
 
  
  
Muistathan  

• Luennon osallistujilla on mahdollisuus selata luennon dioja ja palauttaa mieleen luennon 
asioita www.pariasiaa.fi - sivustolla.  
• Muistuta palautekyselystä, joka löytyy samalta sivulta. Kyselyyn vastaaminen on 
Parisuhdekeskus Katajan toiminnan arvioinnin kannalta tärkeää  
• Kerro www.parisuhdekeskus.fi - sivustosta  
 
 

 
Lisätietoja:  
Asiantuntija Kaisa Humaljoki 
p. 050 5695304 
kaisa.humaljoki@parisuhdekeskus.fi 
 
 
 
  
Lämmin kiitos!  
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