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Meidän erityinen perhe -hanketta rahoittaa  
Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuella. 

Parisuhteen 
reseptikirjan 

käyttöohje
Tervetuloa maukkaalle matkalle parisuhteen maailmaan! Tämä kirja sisältää 
välineitä parisuhteen yhteisiin hetkiin arjen keskellä ja yläpuolella: suolaista 
ja makeaa, kipinää ja kosketusta, pysähtymistä ja rentoutumista. Hyvän näke-
mistä toisessa ja yhteisessä arjessa. Kirja sopii matkaoppaaksi kaiken- 
ikäisille pariskunnille.

Kirjassa on seitsemän eri aihekokonaisuutta, jotka sisältävät puhetta 
parisuhteen hyvinvoinnista, ideoita kipinän säilyttämiseksi arjessa, kymmenen 
kahdelle henkilölle suunniteltua reseptiä sekä rentoutusharjoituksia. 

Aihekokonaisuudet perustuvat Parisuhdekeskus Katajan PariaAsiaa- 
koulutuksiin ja herkulliset reseptit tulevat Marttaliitolta. Tässä kirjassa on vain 
maistiaisia näistä aiheita, joten jos haluat tutustua aiheisiin enemmän, kurk-
kaa nettisivuja parisuhdekeskus.fi ja martat.fi. Kauniit kuvat Meidän erityinen 
perhe -hankkeen toiminnassa mukana olevista pariskunnista ovat valokuvaaja 
Jaana Kotonevan kuvaamia. Kuvat otettiin eheyttävä valokuvaus – toiminnan 
yhteydessä otsikolla ”meidän tarina”. Kiitämme pariskuntia osallistumisesta 
kirjamme kuvitukseen. 

Rentoutusharjoitukset löytyvät linkin johdattamana YouTubesta ja harjoi-
tusten kesto on noin 15 minuuttia. Harjoituksiin tarvitaan ainoastaan rauhal-
linen ja mukava tila, jossa voitte keskittyä rentoutusharjoituksen tekemiseen 
pariskuntana, mielellään keskeytyksettä. Kietoutukaa vaikkapa lämpimään 
huopaan tai laittakaa villasukat lämmittämään jalkoja. Harjoitukset tehdään 
yleensä silmät kiinni, mutta halutessasi voit pitää myös silmät auki.

Parisuhteen reseptikirjan julkaisija on Lakeuden Omaishoitajien Meidän 
erityinen perhe -hanke, joka tarjoaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuor-
ten koko lähipiirille tietoja, taitoja ja hyviä hetkiä arjen yläpuolella. Haluamme 
antaa iloa parisuhteeseen, välineitä vanhemmuuteen, huomiota sisaruuteen 
sekä vertaisuutta ja voimaa arkeen. Meidän erityinen perhe -toiminnassa to-
teutamme vertaisuuteen ja toiminnallisuuteen perustuvia ryhmiä, tapahtumia, 
koulutuksia ja yksilö- ja ryhmävalmennusta.

Tervetuloa leppoisalle retkelle parisuhteen ja makujen maailmaan!

https://parisuhdekeskus.fi/
https://www.martat.fi/
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1.
Virtaa
parisuhteen

hyvin-
vointiin

Vanhempien  
hyvinvointi  
koituu myös  
perheen ja  

parisuhteen 
hyväksi.

Molemmilla  
kumppaneilla  
tulee olla lupa  
pitää omasta 

hyvinvoinnistaan 
huolta.

On hyvä  
tiedostaa  
ne asiat,  

jotka vievät  
omia voimia.

Parisuhteen  
hyvinvoinnista 
huolehtiminen 

kannattaa aloit-
taa asioista, jotka 
ovat molemmille 

mieluisia.

Herkkupaloja parisuhteen hyvinvointiin.

Hyvinvointi Hyvinvointi
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Kevyttä ja kirpeää

Kirjolohi 
sitrus-
salsalla 
Kala:
600 g kotimaista kirjolohifileetä
1 tl suolaa
½ tl mustapippuria

Sitrussalsa:
1 verigreippi
1 appelsiini
1 sitruuna
1 rkl rypsiöljyä
ripaus suolaa ja mustapippuria

1 . Valmista ensin sitrussalsa. Leikkaa 
sitrushedelmät terävällä veitsellä kuoret-
tomiksi, kalvottomiksi lohkoiksi. Kuutioi 
lohkot. Siirrä ne kulhoon. Valuta kulhoon 
leikkuulaudalle kertynyt mehu. Lisää öljy, 
suola ja pippuri.

2 . Pyyhi kalafilee puhtaaksi ja mausta se 
suolalla. Leikkaa filee neljään osaan. 
Paahda kalapalat pinnoitetulla pannul-
la ja mausta lopuksi mustapippurilla. 
Annostele kalapalojen päälle sitrussalsaa. 
Tarjoa lisäksi esim. ruusukaalisalaattia.

Hyvinvoiva 
parisuhde

Vaikka kummankin hyvinvointi on tärkeä lähtökohta parisuhteen hyvin-
voinnille, elämä ei aina mene niin, että kummallakin on mahdollisuus voida 
hyvin. Perussääntö on kuitenkin se, että kaikissa elämäntilanteissa ihmisen 
arvostus itseä kohtaan näkyy pyrkimyksenä huolehtia omasta hyvinvoinnista 
riittävästi. Henkilökohtainen hyvinvointi koituu myös perheen ja parisuhteen 
hyväksi. Puolisot ovat parisuhteessa yhtä tärkeitä. Kummallakin tulee olla 
lupa pitää omasta hyvinvoinnistaan huolta.

Sellaista elämää ei olekaan, jossa omat voimat eivät välillä olisi vähissä. 
On hyvä tiedostaa oma jaksamisen taso ja mahdollinen ylikuormittuminen, 
samoin kuin ne asiat, jotka vievät voimiani. Omasta jaksamattomuudesta voi 
helposti tulla syyttäneeksi puolisoa. Hän on nimittäin usein se lähin ihminen, 
jolle paine puretaan. Kun voimat ovat vähissä, voi myös aidosti luulla, että 
oma parisuhde on syypää huonoon oloon, vaikkei niin olisikaan.

Jännitteitä syntyy parisuhteessa lähes mistä tahansa. Myös se, miten 
kumpikin huolehtii omasta hyvinvoinnista tai miten kumpikin haluaisi 
viettää yhdessä aikaa, voi synnyttää ristiriitoja. Parisuhteen hyvinvoinnista 
huolehtiminen kannattaa aloittaa asioista, jotka ovat molemmille mieluisia. 
Pariskunnilla on yleensä joku yhteinen mieluinen tekeminen, jossa kumpikin 
viihtyy. Esimerkiksi tämän kirjan reseptien kautta teille tarjoutuu mahdolli-
suus huolehtia hyvinvoinnistanne yhteisen kokkaamisen, herkullisen ruoan 
ja yhdessäolon kautta. Hyvää ruokahalua ja lempeitä yhteisiä hetkiä!

Rentoutus-
harjoitus

lakeudenomaishoitajat.fi/hyvinvointi

Tässä rentoutusharjoituksessa keskitytään sekä puolisoiden omaan että pariskunnan  
yhteisen hyvinvoinnin lisäämiseen ja kerrotaan erilaisista rakkauden kanavista. 

VinkkiVinkki

Suosi ulkomaisen sijaan  
kotimaista kasvatettua kirjolohta.

Hyvinvointi Hyvinvointi
K
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https://lakeudenomaishoitajat.fi/hyvinvointi
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2.
Avaimia
parisuhteen

vuoro-
vaiku- 
tukseen 

Halu  
ymmärtää  

toista.

Vuoro- 
vaikutuksen 

treenaaminen.

Läsnäolo  
ja hetkessä  
oleminen.

Aikaa  
yhteiselle  

tekemiselle.

Ainekset herkullisempaan keskusteluun.

Vuorovaikutus Vuorovaikutus
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Puhetta ja pusuja

Äyriäis-
paella
180 g katkarapuja (1/3 koristeeksi)
120 g simpukoita suolavedessä (200 g purkki)
1 valkosipulinkynsi
1 paprika
1 dl pakasteherneitä
1 rkl oliiviöljyä
1 sipuli
3 dl pitkäjyväistä riisiä
4 dl vettä
½ kalaliemikuutio
½ tl kurkumaa
2 rkl limemehua
ripaus suolaa
1 sitruuna lohkoina

 
1 . Laita katkaravut lävikköön sulamaan. 

1/3 katkaravuista jätetään koristeeksi. 
Valuta simpukat liemestä.

2 . Kuori ja hienonna valkosipuli ja sipuli. 
Huuhdo leikkaa paprikat parin sentin 
paloiksi.

3 . Kuullota sipuleita oliiviöljyssä ja lisää riisi. 
Paista sekoitellen, kunnes sipulit ovat 
kauttaaltaan läpikuultavia.

4 . Lisää kuumaan veteen liotettu liemikuu-
tio, kurkuma ja kuumenna kiehuvaksi. 
Keitä hiljalleen kannen alla noin 15 min.

5 . Sekoita simpukat, katkaravut ja herneet 
riisin joukkoon ja mausta limemehulla.

6 . Kuumenna paellaa vielä käännellen,  
jotta kaikki ainekset kuumenevat.

7 . Käytä koristekatkaravut nopeasti  
pannulla ja ripottele ne paellan pinnalle.

8 . Leikkaa sitruuna lohkoiksi ja asettele 
ne pystyyn paellan reunoille.

Eväitä
keskusteluun

Ihmisen yksi keskeisimmistä tarpeista on kaipaus tulla ymmärretyksi. Se on 
erityisen tärkeää itselle lähimmän ihmisen kanssa, joka on usein oma puoli-
so. Ymmärtäminen on joskus helppoa, kun jopa puolesta sanasta ymmärtää 
mitä toinen tarkoittaa. Joskus viesti ei mene perille, vaikka asiasta on puhut-
tu monta kertaa.

Vuorovaikutustaitoja voi kehittää. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat opit-
tavissa ja niitä voi harjoitella. Hyviä työkaluja on useita. Vuorovaikutukseen 
panostaminen on etuviisasta toimintaa. Parisuhdekriisissä apua etsivät 
ilmoittavat usein tulonsa syyksi vuorovaikutusongelmat.

Kiinnostus toista kohtaan on laajempi asia kuin mielenkiinnon tunne. 
Viime kädessä kiinnostus on valinta laittaa omat asiat hetkeksi syrjään ja 
huomioida puolison tarve kertoa itselleen tärkeästä asiasta. Kiinnostus 
tarkoittaa henkistä ja usein konkreettista toiseen päin kääntymistä. Asennoi-
tuminen on siinä olennaista.

Kuuntelu tarvitsee aikaa. Läsnäolo ja hetkessä oleminen ovat hyvän 
ilmapiirin luomista puhumiselle ja kuuntelemiselle. Omien ajatusten hiljen-
täminen on usein kuuntelemisen kannalta vaikeinta. Yhteinen tekeminen 
voi helpottaa kuuntelemista. Ei aina ole aikaa lähteä retkelle, mutta omasta 
kotiovesta voi lähteä ulos kävelylle ilman suurempia järjestelyjä.

Vuorovaikutustilanne ei aina edellytä keskittyvää kuuntelua. On hyvä 
erottaa tilanteet, joissa voi aivan hyvin kuunnella toisella korvalla. Aina 
keskusteluaiheet eivät edellytä tarkkaavaista kuuntelemista. Aina ei myös-
kään ole mahdollista kuunnella. Jos minulle ei jostain syystä sovi pysähtyä 
kuuntelemaan toista, kun hän toivoo sitä, on hyvä olla rehellinen. Silloin on 
tärkeää ilmaista aika, jolloin kuuntelu olisi paremmin mahdollista.

Rentoutus-
harjoitus

lakeudenomaishoitajat.fi/vuorovaikutus

Avaimet hyvään vuorovaikutukseen parisuhteessa ovat kiinnostus kuuntelemiseen 
ja halu puhumiseen — nämä asiat ovat tämän rentoutusharjoituksen keskiössä.

Vuorovaikutus Vuorovaikutus
P
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https://lakeudenomaishoitajat.fi/vuorovaikutus
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Rohkeutta 
puhumiseen

Halu kertoa on mahdollisuus, jonka käyttämisestä kukin meistä on itse  
vastuussa. Halu kertoa toiselle edellyttää rohkeutta. Syvempi keskustelu, 
jossa paljastaa henkilökohtaisimpia tuntoja ja itselle vaikeita asioita, on 
riskin ottamista. Loppujen lopuksi useinkaan ei ole kysymys haluttomuu- 
desta kertoa toiselle vaan taitamattomuudesta ja neuvottomuudesta,  
ja niiden synnyttämistä usein hämmentyneistä tunteista.

Itsestä puhuminen kertoo minusta. Miten puhun niin, että toisen on  
mahdollisuus ymmärtää minua? Puheeni on sitä selvempää, mitä yksinker-
taisemmin puhun itsestäni: mitä havainnoin, mitä ajattelen, mitä tunnen, 
mitä toivon, mitä tahdon, miten toimin. Se alkaa sanalla minä. Itsestä ja 
omasta kokemuksesta puhuminen on tärkeä lähtökohta parisuhteen suhde- 
tason keskusteluille.

Olemme erilaisia. Olennaista on, että tiedät mikä helpottaa itseä ja  
kumppania puhumisessa. Vielä tärkeämpää on arvostaa sitä tietoa ja toi- 
mia sen mukaan.

Parisuhteessa kannattaa keskustella puhumista vaikeuttavista asioista.  
Vaikeuttavien asioiden poistaminen tekee luonnollisesti keskustelun 
helpommaksi.

Puhu niin, että kumppanisi haluaa kuunnella. Kuuntele niin, että kump-
panisi haluaa puhua.

Salsaa ja samettia

Quesa-
dillat
6 kpl pehmeää tortillaa
2 dl valmista tomaattisalsaa
2 tomaattia
½ punasipuli
1 dl sulatettua pakastemaissia
200 g lämminsavulohta
2 dl Cheddar-sulatejuustoa

Saat potkua quesadilloihin,  
jos lisäät täytteeseen jalapenoja  
ja valitset tulisen salsan.

1 . Kuori punasipuli. Viipaloi punasipuli 
ja tomaatti ohuiksi renkaiksi.

2 . Jaa täytteet tortillaletuille siten, että täy-
tät puolet letusta. Aloita tomaattisalsalla 
ja valuta juustokastike viimeisenä. 

3 . Taita quesadilla puolikuun muotoon 
ja paista kaksi kerrallaan pannulla ilman 
rasvaa molemmin puolin. Laita valmiit 
quesadillat tarjoilulautaselle ja kannen 
alle odottamaan.

4 . Tarjoa kermaviilin, vihersalaatin  
ja pilkotun avokadon sekä  
limemehun kanssa.

 

Vinkki

Voit vaihtaa kalan broilersuikaleisiin  
tai savutofuun. Viipaloi tofu ja kuivaa  
se talouspaperilla. Paista kullanväriseksi  
rypsiöljyssä. Mausta broilersuikaleet  
valmiilla tacomausteseoksella ja paista  
öljyssä kypsäksi. Rohkeutta. Ymmärrettäviä 

ja yksinkertaisia 
lauseita.

Erilaisuuden 
tiedostamista.

Kuuntelevat  
korvat  

ja kuunteleva 
sydän*. 

Evääksi keskustelupiknikille. * Ei syötäväksi.

Vuorovaikutus Vuorovaikutus
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3.
Oivalluksia
parisuhteen

tunne-
taitoihin 

Parisuhteen  
kaikki osapuolet 

vaikuttavat tunne- 
vuorovaiku-

tukseen omista 
lähtökohdistaan.

Kaikki  
tunteet ovat  

tärkeitä.

Tunteella on  
viesti — pysähdy  

miettimään,  
mikä se on.

Tunteet ovat  
ystäviä, eivät 

vihollisia.

Muista nämä asiat, kun pureskelet tunteita.

Tunteet Tunteet
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Tunteita ja tulta

Kamerunilainen 
savukala-
kastike
1 rkl öljyä
1 sipuli
2 tomaattia
1–1 ½ dl vettä
1 kalaliemikuutiota
½ pkt pinaattia
250 g savukalaa  

(esim. savusilakoita  
tai muuta vaaleaa savukalaa)

½ tl yrttimaustetta
½ rkl maapähkinätahnaa 

 
1 . Kuumenna öljy paistinpannulla.  

Silppua sipuli ja kuullota öljyssä. 

2 . Lisää pilkotut tomaatit joukkoon. 

3 . Lisää vesi, kalaliemikuutio, pinaatti, 
ruodittu savukala ja yrttimauste. 

4 . Anna kiehua noin 5 minuuttia. 

5 . Lisää lopuksi maapähkinätahna  
ja tarvittaessa ripaus suolaa. 

6 . Anna kiehua vielä noin 5 min. 

7 . Tarjoile riisin kanssa.

Tulisille 
ja tuulisille 

tunteille
Ihmisen tunne-elämä on moniulotteinen, monikerroksinen, kiinnostava 
ja välillä vaikeaselkoinen. Temperamentti, tunteisiin liittyvät opitut arvot 
ja toimintamallit sekä elämänkokemukset vaikuttavat siihen, miten suhtau-
dun sekä omiin että toisen tunteisiin. Parisuhteessa puolisot vaikuttavat 
luonnollisesti siihen, millaista keskinäinen tunnevuorovaikutus on: mille  
tunteille suhteessamme on lupa, mille ei.

Kaikki tunteet ovat tärkeitä. Tunteet eivät ole pahoja eivätkä hyviä, eivät 
positiivisia eivätkä negatiivisia. Tunteet eivät myöskään ole oikeita eikä vää-
riä, koska en valitse tunteitani, vaan ne syntyvät. Pikemminkin osa tunteista 
on itselle mieluisia kokea, kun taas toiset tunteet ovat epämiellyttäviä tai 
tuskallisia. Teoista voidaan sanoa, että ne ovat oikeita tai vääriä. Tekoihin 
liittyy moraalinen vastuu.

Tunteella on viesti. Viisas yrittää ymmärtää, mitä tunne yrittää kertoa. 
”Miksi minusta tuntuu tältä?” on hyvä kysymys. Omia tunteita ei tulisi arvos-
tella eikä niistä tulisi syyllistyä, vaan pikemminkin kuunnella kuin ystävää. 
On ymmärrettävää, että esimerkiksi vahingonilo toisen epäonnistumisesta 
tai silmitön raivo pienen asian suhteen nolottavat. Näissäkin tilanteissa olisi 
hyvä keskittyä miettimään, miksiköhän tunnen näin.

Rentoutus-
harjoitus

lakeudenomaishoitajat.fi/tunteet

Tunneasioiden äärelle aika ajoin pysähtyminen on tärkeää meille jokaiselle.  
Tässä rentoutusharjoituksessa saat sekä lepoa että tietoa.

Tunteet Tunteet
K
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https://lakeudenomaishoitajat.fi/tunteet
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4.
Kipinöitä
parisuhteen

koske-
tukseen 

Flirttiä  
ja läheisyyttä.

Lepoa  
ja rentoutumista.

Kosketusta  
ja keskustelua.

Lisää seksielämään yhdynnän lisäksi myös näitä mausteita.

Kosketus Kosketus
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Löytöretkiä 
läheisyyteen

Arkihellyys, koskettaminen ja seksi ovat monen parisuhteen liima. Läheisyys 
on keskeinen ja tärkeä elämänalue, josta on hyvä pitää huolta. Kumppanit 
määrittelevät itse, mikä on heille kummallekin riittävää, millaista seksuaa-
lista läheisyyttä kumpikin kaipaa ja kuinka paljon. Jos parisuhteen seksuaa-
linen läheisyys on jatkuvasti jommallekummalle tai molemmille epätyydyt-
tävää, on tärkeää, että tilanteeseen etsitään muutosta yhdessä kumppanin 
kanssa. On hyvä muistaa, että parisuhteessa voi olla hyvä seksuaalinen 
jännite, flirttiä ja seksuaalisesti tyydyttävää läheisyyttä, vaikkei yhdyntää 
jostain syystä olekaan.

Seksuaalinen kipinä jää usein fyysisen ja henkisen väsymyksen taakse. 
Seksuaalisesta läheisyydestä huolehtiminen tarkoittaakin myös omas-
ta henkilökohtaisesta hyvinvoinnista, kuten levosta ja rentoutumisesta, 
huolehtimista.

Välittävä ja rakastava kosketus on monimuotoista parisuhteessa. Pari-
suhteessa on tärkeää viestiä arjessa puolisolle, että hän on tärkeä. Se luo 
kosketukselle ja seksuaaliselle kohtaamiselle myönteistä ilmapiiriä. Joillekin 
ihmisille seksuaalinen läheisyys lämmittää tunteista puhumiseen ja puoliso 
tuntuu rakastelun jälkeen erityisen läheiseltä. Toiset taas kaipaavat sanallis-
ta tunneyhteyttä ennen seksuaalista läheisyyttä. Usein nämä kaksi erilaista 
ihmistä ovat parisuhteessa. 

Puolisot ovat yhteisten haasteiden edessä etsiessään rikkaampaa sek-
suaalista läheisyyttä. Ajatus, että olemme rinnakkain emmekä vastakkain, 
auttaa ratkomaan asioita paremmin. Asennetasolla on iso liikahdus tulla 
pois vastakkain asettelusta.

Seksiä ja spagettia

Miilun-
polttajan 
spagetti 
200 g spagettia
2½ l vettä
½ tl suolaa
150 g pekonia tai 120 g broilerpekonia
2 keltuaista
rouhittua mustapippuria
1 dl juustoraastetta
(persiljasilppua)

1 . Pane spagetti kiehuvaan, suolalla  
maustettuun veteen ja keitä kypsäksi.

2 . Suikaloi pekoni kylmään kattilaan 
tai pannuun.

3 . Ruskista miedolla lämmöllä niin,  
että rasva ehtii kunnolla irrota lihasta.

4 . Annostele kypsä, valutettu spagetti kuu-
mille syville lautasille ja jaa pekoni päälle.

5 . Jauha pinnalle mustapippuria.

6 . Pane kuhunkin annokseen keltuainen  
sellaisenaan tai munakuoren 
puolikkaassa.

7 . Ripottele pinnalle juustoraastetta  
tai tarjoa se erikseen.

8 . Tarjoa esim. tomaatti-sipulisalaatin 
kanssa.

Rentoutus-
harjoitus

lakeudenomaishoitajat.fi/kosketus

Saan ajoittain sitä, mitä tarvitsen ja kaipaan, että kestän ne tilanteet, kun en saa sitä mitä 
tarvitsen ja kaipaan. Tämän rentoutusharjoituksen aikana saatte mahdollisuuden käydä  

mielessänne läpi sitä, mikä sinulle ja teille on riittävän hyvä seksuaalinen läheisyys.

Kasvisversio

Jos ruokavaliosi sallii vaalean lihan käytön, 
voit hyvin käyttää pekonin sijaan broileri- tai 
kalkkunapekonia. Kasvisversiota varten voit 
vaihtaa pekonin rasialliseen paistettuja herk-
kusieniä tai Beanit-suikaleita. 

Täysin vegaaniseen pekoniin tarvitaan jo 
enemmän paneutumista. Vegaanista pekonia 
voit tehdä itse soijahiutaleista, mausteista ja 
savuaromista: kurkkaa ohje netistä! Valmista 
sipulista, kaurakermasta ja vehnäjauhoista 
suurustettu kastike, johon sekoitat vegepe-
konin, sillä kananmuna jää pois.  

Kosketus Kosketus
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5.
Työkaluja
parisuhteen

risti-
riitoihin 

Reilu annos  
tasapuoli- 

suutta.

Kauhallinen 
ymmärrystä.

Ripaus 
vetovoimaa.

Kupillinen 
herkkyyttä.

Sekoita  
ainekset  

ja käsittele  
ristiriitaa 

rakentavasti. 

Resepti ristiriidan ratkomiseen.

Ristiriidat Ristiriidat
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Hitaasti 
haudutellen, 

ristiriitoja ratkoen
Ristiriita voi syntyä lähes mistä vaan. Aihe voi olla pieni tai suuri, pinnallinen 
tai syvällinen, liittyä asiaan tai suhteeseen. Ristiriidan ratkaiseminen on taas 
toimintaa, jolla ristiriita kohdataan. Ristiriidan rakentava käsittely suojaa 
suhdetta ja edistää ratkaisun löytymistä. Ristiriidan ei-rakentava käsittely 
satuttaa puolisoita enemmän tai vähemmän. Huonosta käsittelytavasta tulee 
usein suurempi ongelma kuin varsinainen ristiriidan aihe on ollut. Raken-
tavasti ratkaistut pulmat ja ongelmatilanteet hitsaavat puolisoita toisiinsa 
ja antavat tärkeitä mahdollisuuksia syventää ja lähentää suhdetta, kun taas 
epäonnistuneet ratkaisutavat vievät puolisoita tunnetasolla kauemmas 
toisistaan ja ovat toistuessaan todellinen riski kummankin omalle ja parisuh-
teen hyvinvoinnille.

Parisuhteessa olevat ihmiset eivät koskaan ole täysin samanlaisia. Oli 
erilaisuutta paljon tai vähän, se on monella tapaa suhteen myönteisen ve-
tovoiman tärkeä tekijä. Erilaisuus haastaa puolisot kuitenkin arkielämässä. 
Sama asia, joka on tuntunut ihanalta, ärsyttääkin. Erilaisuuden synnyttämät 
yhteentörmäykset ovat yhtä luonnollista kuin luonnon lait. Se, miten ne 
kohdataan, on parisuhteen kannalta olennainen asia.

Ristiriitojen ratkaisemisessa on tärkeää asenteellinen tasapainosta ja 
tasapuolisuudesta huolehtiminen: kummankin näkökulmat ovat yhtä tär-
keitä, kumpikaan ei saa vähätellä toista. Kummankin tulee oppia herkkyyttä 
tunnistaa, että ristiriitatilanteissa toimitaan reilusti ja tasapuolisesti.

Suolaa ja suoraa puhetta 

Liha-
juurespata 
700 g karjalanpaistilihaa (sian ja naudan)
2–3 sipulia
pala (noin 250 g) naurista
pala (noin 250 g) lanttua
4–5 porkkanaa
500 g perunaa lohkoina (kiinteä lajike)
300 g (pakaste) ruusukaalia
2–3 rkl öljyä
2 tl currya
10 kokonaista mustapippuria
3 tl suolaa
2 dl vettä
1 prk (400 ml) kookosmaitoa
1 ruukku korianteria

Kasvisversio

Osta 500 g savutofua lihan sijaan. 
Aloita kohdasta 2, hyppää kohta 4 ja 9 yli. 
Pilko tofu kuutioiksi ja kuivaa ne talouspa-
perin päällä. Paista tofupalat paistinpannulla 
tilkassa öljyä rapsakoiksi. Kun otat padan 
uunista noin 40 min jälkeen, lisää tofut varo-
vasti käännellen juuresten joukkoon.

1 . Leikkaa lihat ronskin kokoisiksi pa-
loiksi tai käytä valmiiksi pilkottuja 
karjalanpaistilihoja.

2 . Kuori ja paloittele sipulit. Kuori ja lohko 
nauris- ja lanttupalat, porkkanat ja peru-
nat. Jos naurista ei ole saatavilla, käytä 
lanttua vähän enemmän.

3 . Kuumenna öljy padassa. Lisää ensin 
puolet lihoista. Kun ne ovat ruskistuneet, 
ruskista loput lihat. Mausta ripauksella 
suolaa.

4 . Lisää sipuli ja curry. Pyörittele hetki ja 
lisää loput kasvikset.

5 . Kääntele hetki ja lisää pippurit, suola, vesi 
ja kookosmaito. (Kookosmaito herottuu 

haudutettaessa hiukan, mutta kookos 
antaa mukavaa makua pataan.)

6 . Siirrä pata liedeltä uuniin 200 asteeseen 
ja paista kannen alla noin 30 minuuttia. 

7 . Säädä uunin lämpötila 150 asteeseen ja 
hauduta pataa vielä 2–3 tuntia eli kunnes 
lihat ovat kypsiä ja mureita. Padan voi 
hauduttaa uunin sijasta myös liedellä.

8 . Hienonna tuoretta korianteria valmiin 
ruuan päälle ja tarjoa hyvän leivän kera.

Rentoutus-
harjoitus

lakeudenomaishoitajat.fi/ristiriidat

Ristiriita on parisuhteessa tuhannen taalan paikka ja se kannattaa käyttää rakentavaan  
ristiriidan käsittelyyn. Tämän rentoutusharjoituksen aikana saatte työkaluja parisuhdetta  

vahvistavaan ristiriitojen käsittelyyn. 

Ristiriidat Ristiriidat
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Yhteisiä keskuste-
luja muistoista,  
kokemuksista 
ja ajatuksista.

Omannäköinen 
tarina: missä oltiin 

ennen, missä 
ollaan nyt, minne 
ollaan menossa.

Me-hengen  
vaaliminen 

 ja yhdessäolo.

Yhdessä  
iloitseminen:  
lupa nauraa 
ja nauttia.

6.
Parisuhde

voima-
varana, 
kun lapsi
sairastaa

Parisuhdetta lujittavat välipalat.

Voimavarat Voimavarat
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Lapsen sairaus tai erityisyys voi aiheuttaa parisuhteeseen kriisin, johon 
kumppanit usein reagoivat eriaikaisesti ja eri tavoilla. Parisuhde voi myös 
vahvistua lapsen sairauden tai erityisyyden myötä. Se, mikä on oleellista 
elämässä, saattaa kirkastua. Voi olla, että vaikeistakin asioista opitaan puhu-
maan ja parisuhteen kipupisteet tulevat käsittelyyn. Huomataan, että toinen 
pysyy rinnalla, vaikka oman avuttomuutensa näyttää. Huomataan, että toista 
pystyy auttamaan vain olemalla läsnä ja olemassa toiselle.

Tutkimusten mukaan tiedämme tekoja, joita vahvistamalla voimme 
lujittaa parisuhteemme pärjäävyyttä. Ensimmäinen on yhteiset keskustelut. 
Muistot, kokemukset ja ajatukset ovat kumppaneilla usein erilaiset, mutta 
tärkeintä on se, että niistä ollaan tietoisia ja erilaisuus hyväksytään. Yhteiset 
keskustelut synnyttävät yhteisen parisuhteen tarinan. Jutelkaa yhdessä siitä, 
mitä tapahtui, kun sairaus tuli elämäänne? Mitä kumpikin teistä muistaa 
silloin tapahtuneen? Missä mennään nyt? Mitä suunnittelette ja mistä haa-
veilette yhdessä?

Muistelkaa myös yhdessä niitä kertoja, kun olitte voimakkaita ja selvi-
sitte vaikeuksista. Luottamus parisuhteen voimaan kasvaa onnistumisten 
huomioimisella. Vaalikaa yhdessä yhteistä hyvää sen sijaan, että taistelisitte 
siitä, kumpi pääsee helpommalla tai joutuu tekemään enemmän. Viettäkää 
yhdessä aikaa myös mukavien asioiden parissa; näin me-henki vahvistuu.

Muistakaa iloita yhdessä. Positiivisten ja iloisten tapahtumien, tuntei-
den ja kokemusten huomaaminen ja niiden jakaminen kumppanin kanssa 
on merkittävä parisuhdetta vahvistava teko. Vaikka sairaus tuo murhetta 
ja epävarmuutta elämään, sisältyy elämään myös kaunis puoli. Mikä teitä 
ennen nauratti, yhteiset muistot ja sattumukset? Nauratteko vielä yhdessä? 
Teillä on lupa nauttia elämän kauneudesta, pienistä ja suurista hetkistä.

Rentoutus-
harjoitus

lakeudenomaishoitajat.fi/voimavarat

Lapsen sairastuminen pysäyttää eri tavoin arkisen elämän ja asettaa koko perheen uuteen elämäntilanteeseen. 
Lepo ja lupa iloon ylläpitävät toivoa — asetu siis hyvillä mielin tähän harjoitukseen yhdessä puolisosi kanssa.

Voimaa ja valoa

Broileri-
pyörykät 
tomaatti-
kastikkeessa 
Tomaattikastike:
1 sipuli
2 valkosipulin kynttä
1 rkl rypsiöljyä
70 g tomaattisosetta
500 g tomaattimurskaa
1,5 dl vettä
1 tl sokeria
¾–1 tl suolaa
½ tl mustapippuria
½ ruukkua tuoretta basilikaa
½ (luomu)sitruunan raastettu kuori
120 g smetanaa tai kaurafraichea

Broileripyörykät:
1 dl vettä
1 dl pikakaurahiutaleita
1 kananmuna
300–400 g (1 pkt) broilerinjauhelihaa
1 rkl raastettua parmesan-juustoa
½ tl suolaa
¼ tl rouhittua mustapippuria
1 tl kuivattua basilikaa

Lisäksi:
n. 200 g penne- tai tagliatellepastaa
½ ruukkua tuoretta basilikaa koristeluun
raastettua parmesan-juustoa

1 . Kastike: Hienonna sipuli ja valkosipuli 
ja kuullota öljyssä kattilassa. Lisää to-
maattisose ja -murska. Lisää vesi, sit-
ruunankuori ja muut mausteet. Hauduta 
miedolla lämmöllä pyöryköiden valmistu-
misen ajan, n. 10 min.

2 . Broileripyörykät: Sekoita kulhossa vesi 
ja kaurahiutaleet. Anna turvota 5 min. 
Lisää muna, jauheliha ja juusto sekä 
mausteet ja sekoita tasaiseksi.  
Muotoile tasakokoisia pyöryköitä.

3 . Lisää smetana ja kaada kastike vuokaan. 
Nosta pyörykät lusikoilla kastikkeen 
päälle. 

4 . Paista keskitasolla 225 asteessa  
noin 20 minuuttia.

5 . Tarjoa keitetyn pastan kanssa. Koristele 
parmesan-juustolla ja basilikalla.

Kasvisversio

1 prk mustapapuja, 1 prk valmiita punaisia 
linssejä ja 1 tl savupaprikamaustetta. 
Soseuta ainekset taikinaksi kaurahiuta- 
leiden, veden, munan ja mausteiden 
kanssa. Suuntuntumaa pyöryköihin saa 
1 tl auringonkukansiemenillä.

Parisuhteen huolenpito, 
kun perheessä on sairautta

Voimavarat Voimavarat
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7.
Helli 
ja halaa 
Jälkiruokia
makeaan
yhdessäoloon

Lähekkäin 
lepääminen.

Ajatusten  
ja tunteiden 
jakaminen.

Yhteinen  
vastuu lapsista  

ja kodista.

Rutiinit  
vanhempien 

voimavarojen 
vapauttajiksi.

Arki lempeämmäksi.

Yhdessäolo Yhdessäolo
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Kysymyksiä
keskusteluun

1 . Mikä on unohtumattomin illallismuistomme? 

2 . Mitkä ovat lempiravintolamme? Liittyykö niihin yhteisiä muistoja?

3 . Millaiset olivat ensimmäiset ravintola- tai illallistreffimme? 

4 . Voisimmeko virittäytyä romantiikkaan yhteisen ruokahetken avulla? 
Miltä kuulostaisi esimerkiksi kynttilöiden tai takkatulen sytyttäminen, 
romanttinen taustamusiikki tai himmennetty valaistus?

5 . Mikä on parasta ruokaa, mitä kumppanini tekee? 

6 . Kummat treffit valitset mieluummin, hitaan aamiaisbrunssin  
yhdessä hyvin nukutun yön jälkeen vai hienon ja romanttisen  
kolmen ruokalajin illallisen?

7 . Onko meille käynyt jokin ikimuistoinen kokkauskommellus  
tai hauska sattumus ravintolassa?

8 . Mitkä ruuat tai maut muistuttavat minua sinusta?

9 . Tiedätkö, millä herkuilla voit takuuvarmasti hemmotella minua?

10 . Olenko sinun kannustamanasi uskaltautunut maistamaan tai syömään 
jotain, mitä en ennen olisi edes harkinnut kokeilevani?

Helli ja halaa

Ranskalaisen 
karkkikaupan 
mutakakku 
150 g voita
1 dl kaakaojauhetta  

(tummaa, maustamatonta)
3 kananmunaa
2 dl sokeria
3½ dl vehnäjauhoja
½ tl leivinjauhetta
1 dl ranskalaisia pastilleja

Lisäksi:
2 tl voita
vaniljajäätelöä 

 

1 . Laita uuniritilä uunin keskitasolle. Säädä 
uuni 200 asteeseen. Ota esille uunivuoka, 
jonka tilavuus on noin 1½ litraa. Levitä 
2 tl pehmeää voita vuokaan. Jätä vuoka 
odottamaan.

2 . Leikkaa 150 g voita kuutioiksi. Laita voi 
kattilaan. Siirrä kattila liedelle ja säädä 
liesi keskilämmölle. Sekoita voita puuhaa-
rukalla, kunnes se on sulanut. Ota kattila 
pois liedeltä ja sammuta liesi. Sekoita kaa-
kaojauhe voihin. Jätä seos odottamaan.

3 . Riko munat juomalasiin ja kaada puhtaa-
seen kulhoon. Lisää sokeri. Vatkaa seosta 
vispilällä 1–2 minuuttia niin, että se 
hieman vaahtoaa.

4 . Sekoita voi-kaakaoseos munaseokseen.

5 . Ota esille toinen kulho ja mittaa siihen 
jauhot ja leivinjauhe. Sekoita. Kaada jau-
hoseos ja karkit suklaataikinaan.  
Sekoita puuhaarukalla nopeasti tasaiseksi. 
Kaada taikina vuokaan. Laita vuoka uuniin 
ja kypsennä noin 15 minuuttia. Kun kakun 
pinta näyttää kiinteältä, ota vuoka pois 
uunista. Kakku saa jäädä sisältä löysäksi.

6 . Anna kakun jäähtyä ainakin puoli tuntia. 
Nauti jäätelön kanssa.

YhdessäoloYhdessäolo
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Makeaan yhdessäoloon

Sitruuna-
posset 
2 dl kuohukermaa
¾ dl sokeria
½ dl sitruunanmehua
2 tl sitruunan kuorta 

 

1 . Keitä kermaa ja sokeria pienessä  
kattilassa noin 5 minuuttia koko ajan 
sekoittaen. Nosta kattila liedeltä ja lisää 
sitruunan mehu sekä raastettu kuori. 
 
 
 
 

2 . Kaada seos pieniin annoslaseihin  
tai kahvikuppeihin. Peitä kelmulla  
ja anna hyytyä jääkaapissa  
vähintään 4 tuntia.

Kuumaa ja kylmää

Uuni-
omenat
ja vaniljaa 
2 suurta omenaa
2 rkl margariinia
1 rkl siirappia tai fariinisokeria
1 rkl kaurahiutaleita
1 rkl rouhittua pekaanipähkinää tai mantelia
ripaus kanelia 

Lisäksi:
vaniljakastiketta
tai vaniljajäätelöä
 

1 . Pese omenat.

2 . Halkaise omenat ja poista siemenkodat 
tai poista omenista siemenkodat 
omenaporalla.

3 . Aseta omenat halkaistupinta tai reiät 
ylöspäin voideltuun uunivuokaan.

4 . Sekoita pehmeä margariini, siirappi- tai 
fariinisokeri, kaurahiutaleet, pähkinä- 
rouhe ja kaneli tahnaksi.

5 . Siirrä omenat uunivuokaan ja täytä  
omenien keskusta seoksella.

6 . Paista uunissa 200 asteessa  
noin 30 minuuttia.

7 . Tarjoa lämpimät omenat kylmän  
vaniljakastikkeen tai -jäätelön kanssa.
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Omat reseptimuistot Omat reseptimuistot
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Lisää tietoa
Kirjat

 — Marianne Stolbow: Rakastamisen taito

 — Gary Chapman: Rakkauden kieli

 — Keiju Vihreäsalo: Jotta voisin rakastaa

 — David D. Burns: Hyvä yhdessä

 — Heli Pruuki, Marjo Timoria, Markku Väätäinen: Pari suhteessa — 
Tunne itsesi, uskalla rakastaa

Linkit
 — Lakeuden Omaishoitajien Meidän erityinen perhe -hanke:  
lakeudenomaishoitajat.fi/meidan-erityinen-perhe

 — Parisuhdekeskus Katajan nettisivut:  
parisuhdekeskus.fi

 — Marttaliiton sivuilta lisää herkullisia reseptejä  
ja muita vinkkejä yhteiseen arkeen: 
martat.fi/marttakoulu

 — Väestöliiton nettisivut:  
vaestoliitto.fi/parisuhteet

 — Mielenterveystalo — parisuhteen omahoito:  
mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/
parisuhteen_omahoito 

 — Hyvä kysymys -alusta (Väestöliitto): 
hyvakysymys.fi/kohderyhma/parit

 — Turvallista perhe-elämää -podcast:  
kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/
turvallista-perhe-elamaa-podcastsarja

http://www.lakeudenomaishoitajat.fi/meidan-erityinen-perhe/
https://parisuhdekeskus.fi/
https://www.martat.fi/marttakoulu
https://www.vaestoliitto.fi/parisuhteet/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/parisuhteen_omahoito/Pages/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/parisuhteen_omahoito/Pages/default.aspx
hyvakysymys.fi/kohderyhma/parit
https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/turvallista-perhe-elamaa-podcastsarja/
https://kvps.fi/kehittaminen/elamanmuutos/turvallista-perhe-elamaa-podcastsarja/


Lakeuden Omaishoitajien Meidän erityinen perhe 
-hankkeen toteuttama Parisuhteen reseptikirja  

sisältää välineitä parisuhteen yhteisiin hetkiin arjen 
keskellä ja yläpuolella: Suolaista ja makeaa, kipinää 

ja kosketusta, pysähtymistä ja rentoutumista.  
Hyvän näkemistä toisessa ja yhteisessä elämässä. 

Kirjassa on seitsemän eri aihekokonaisuutta  
ja kymmenen kahdelle henkilölle suunniteltua 

reseptiä. Aihekokonaisuudet sisältävät puhetta 
parisuhteen hyvinvoinnista, ideoita kipinän 

säilyttämiseksi arjessa, sekä rentoutusharjoituksia. 

Yhteistyössä


