
Sitoutuminen



SISÄLTÖ

• Sitoutuminen parisuhteeseen 
• Sitoutumisen kulmakiviä
• Ulkoinen ja sisäinen sitoutuminen 
• Näkökulmia avioliitt oon 
• Mitä sitoutuminen mahdollistaa?
• Sitoutumista vaikeutt avia tekijöitä
• Sitoutuminen ja luopuminen
• Luopuminen ja arkielämän valinnat
• Vanhemmista luopuminen 





SITOUTUMINEN PARISUHTEESEEN

• Perustuu keskinäiseen luott amukseen
• On vapaaehtoinen valinta kuulua toiselle 
• Ei ole sitomista eikä toisen omistamista
• On erillisyytt ä ja ”yhdeksi lihaksi tulemista”
• On sitoutumisen päivitt ämistä eri elämänvaiheissa



SITOUTUMISEN KULMAKIVIÄ

• Tahto rakastaa 
• Tulevaisuuden kohtaaminen yhdessä sellaisena kuin se tulee
• Aktiivisen uskollisuuden kaksi puolta:
  uskollisuus toista kohtaan
  uskollisuus itseä kohtaan
  



Ulkoisia merkkejä sitoutumisesta
• Kihlaus
• Avioliitt o
• Sama sukunimi
• Koti
• Yhteinen velka ja omaisuus
• Lapset
• Kotieläimet

ULKOINEN JA SISÄINEN SITOUTUMINEN

Merkkejä sisäisestä sitoutumisesta
• Kunnioitt ava asenne
• Ajankäytöstä sopiminen
• Yhdessä tekeminen 
 ja jakaminen
• Tärkeiden päätösten tekeminen  
 yhdessä
• Riitojen käsitt ely



POHDINTAKYSYMYS

• Mikä asia sitoutumisessa on sinulle erityisen tärkeää tässä 
 elämänvaiheessa?



NÄKÖKULMIA AVIOLIITTOON

Historiallinen näkökulma
• Avioliitt o on ollut olemassa kautt a historian kultt uureista
 ja uskonnoista riippumatt a.

Yhteiskunnallinen näkökulma
• Avioliitt o on yhteiskunnan parisuhdemalli, jolle on lain-
 säädännöllinen suoja.



Kristillinen näkökulma
• Avioliitt o on Raamatusta nouseva parisuhdemalli, joka on 
 luomisessa asetett u elämän perusrakenteeksi.

Inhimillinen näkökulma
• Avioliitt o on suoja kumppanuudelle. Tunnetason läheisyys ja
 seksuaalielämä saavat aikaa syvetä. Lasten henkinen koti on    
 vanhempien parisuhde.



MITÄ SITOUTUMINEN MAHDOLLISTAA?

Tarpeet
• Rakkauden antamisen ja saamisen
• Turvallisuutt a, pysyvyytt ä ja syvyytt ä

Kasvu
• Hyvän elämänkoulun ja ihmisenä kasvamisen
• Itsensä ja toisen syvän tuntemisen
• Oman heikkouden tunnustamisen 
• Eheytymistä aikaisemmista elämän kolhuista
 



Kodin ulkopuolinen elämä
• Elämän rentoutt a – irti nipott amisesta 
• Hyvän pohjan toteutt aa itseään
• Liitt ymisen toisen sukuun



SITOUTUMISTA VAIKEUTTAVIA TEKIJÖITÄ

Lapsuuden perhe
• Ei ole mallia sitoutumisesta tai malli on huono 
• Läheisyys ahdistaa 
• Pelko oman itsenäisyyden menettämisestä 
• Vaikea sanoa ei  



Aikaisemmat elämänkokemukset  
• Huonoja kokemuksia yhdessäolosta 
• Pelko hylätyksi tulemisesta, erokokemus
• Ei ole valmis tai kypsä sitoutumiseen
• Elämätön elämä

Muita asioita
• Puolisoiden arvot ovat erilaisia
• Halu päättää asioista yksin
• Mukavuuden halu
• Halu saada kaikkea, ahneus



SITOUTUMINEN JA LUOPUMINEN 

• Elämän realiteetti on, ettei voi saada kaikkea haluamaansa hyvää
• Hyvä parisuhde edellyttää ajan, voimavarojen ja oman mielen-
 kiinnon suuntaamista puolisoon, mikä on jostain muusta pois



LUOPUMINEN JA ARKIELÄMÄN VALINNAT

Luopuminen parisuhdett a nakertavasta tärkeysjärjestyksestä
• Ajan- ja rahankäytt ö kertovat tärkeistä asioista
• Mikä on puolison paikka suhteessa seuraaviin asioihin?
  Lapset, työ, harrastukset, tv / nett i, ystävät ja kaverit
   
Luopuminen epäkunnioitt avasta vuorovaikutuksesta 
• Puhumatt omuus ja kuuntelematt omuus
• Loukkaavat sanat ja teot
• Katkeruus ja anteeksiantamatt omuus



POHDINTAKYSYMYKSIÄ

• Millaisia ajatuksia luopuminen parisuhdett a nakertavasta 
 tärkeysjärjestyksestä herätt i sinussa?
• Millaisesta epäkunnioitt avasta vuorovaikutuksesta olet luopunut   
 parisuhteessasi?



1. MOOSEKSEN KIRJA 2:24–25

”Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liitt yköön 
  vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat,
  mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa.”



VANHEMMISTA LUOPUMINEN 

Luopuminen omista vanhemmista tarkoitt aa
• Konkreett ista itsenäisyytt ä ja erillisyytt ä  
• Riitt ävää tunnetason riippumatt omuutt a heistä
• Vapautumista lapsi-vanhempi rooleista

Luopuminen omista vanhemmista mahdollistaa sisäisen 
sitoutumisen ja liitt ymisen omaan puolisoon.



Kiitos Jumala, ett ä saan 
vapaasta halustani 

kuulua puolisolleni 
ja hän minulle. 

Auta minua 
suojaamaan tahdollani 
rakkautt amme. 


