
Kausihuolto      3.5.2017 

Automme kävi kausihuollossa. Vaihdettiin jarrupalat ja öljyjä. Ehkä jotain muutakin rassattiin. Siitä pulitimme 

580 euroa. Hinta kauhistutti hetken, mutta pian tämä kärsimys jäi unholaan. Kyllä autoa pitää huoltaa. Ei 

siitä ole epäilystäkään – eihän se muuten pitkän päälle toimi. Kukaan ei halua jäädä autolla tien päälle.  

Sosiaalisessa mediassa levisi New York Postissa uutisoitu tutkimus siitä, että pariskunnat ajautuvat eroon 

todennäköisimmin lomien jälkeen. Samanlainen tutkimustulos havaittiin myös suomalaisessa otannassa. 

Pariterapeuteille tämä on vanha tuttu ilmiö. Lomilta odotetaan yhdessäoloa, rentoutta ja lepoa, mutta 

monessa tapauksessa esiin tarjoutuu ehkä yllätyksenäkin tyhjyyttä, merkityksettömyyden kokemusta, 

yhteyden puutetta tai riitelyä. Joskus päihteillä on oma osuutensa tilanteessa. Toisille loma-aika on ”se 

viimeinen yhteinen mahdollisuus” yrittää korjata parisuhteessa sitä, mikä korjattavissa on. Joskus yhteisen 

korjaamisen osalta ei jakseta tai osata tehdä suunnan muutosta. Joskus matkan varrella huoltotoimenpiteet 

ovat jääneet aivan lapsenkenkiin. Joskus on viisasta lähteä eri suuntiin.  

Riidan selvittely puolison kanssa on mahdollisuus oppia rakastamaan täydemmin toista. Tällainen oivallus ei 

useinkaan synny tunnemyrskyssä, kun on liian lähellä polttopistettä. On opittava katsomaan tilannetta 

hiukan etäämmältä. On opittava hengittämään ennen vastaamista. On opittava olemaan ennalta tietämättä 

toisen ajatuksia ja tunteita. On opittava kysymään ja kuuntelemaan. Ja monia muitakin hyviä neuvoja on 

tarjolla.   

Kaikille osapuolille on edullisinta, kun asioita hoidetaan etukäteen, ennalta ehkäisten, kausihuoltoja 

noudattaen. Missä on se parisuhteen huoltokirja, joka ilmoittaa, minkä ajanjakson puitteissa ajetaan 

määräaikaishuoltoon? Missä on parisuhteen ajotietokoneen ilmoitus ”varaa aika huoltoon X kilometrin 

jälkeen”? Sellainen on kunkin parisuhteen tunneilmaston antureissa, kummankin osapuolen tuntosarvissa. 

Sellainen kulkee aina kehossa mukana. On siis varsin lähellä. Kuten monia laitteita, sitäkin on opittava 

käyttämään ja hyödyntämään.   Tunneilmaston anturi kertoo muun muassa sen, miltä parisuhteen ilmapiiri 

ja luottamus toiseen tuntuvat, miltä yhteinen jakaminen ja yhteys tuntuvat, miltä paras ystävyys toisen 

kanssa tai riitojen ratkaisu tuntuvat, miten yhteinen arkielämä ja vastuunjako näyttäytyvät tai miltä 

sitoutuminen tuntuu. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että näiden perusteella sitten päätellään, milloin ja 

millainen huoltotarve on.  Viisas pariskunta varaa kausihuoltoon aikaa säännöllisesti odottamatta 

huoltokirjan viimeisiä hetkiä.  

Mikään ihmissuhde ei synny eikä säteile ajatta. Se ei myöskään synny säteilemään teoitta tai tahdotta. Miten 

annat aikaasi parisuhteellesi? Ei ainoastaan silloin alussa, vaan jatkuvasti ja yhäkin - myös muuttuvissa 

elämäntilanteissa. Me kaikki ihmiset muutumme automaattisesti ajan kanssa. Tämän muutoksen perässä 

pysyminen vaatii aikaa suhteelle. Aika ei kuitenkaan itsestään paranna haavoja eikä rakenna uutta. Siihen 

tarvitaan myös tekoja ja tahtoa. Ajan myötä oman ja toisen muutoksen perässä pysyminen, toiseen yhä 

uudelleen tutustuminen ja uusien vuorovaikutustapojen oppiminen vaativat joidenkin asioiden toisin 

tekemistä.  

Jotkut puolisot sopivat säännöllisin väliajoin keskinäisistä parisuhteen kausihuolloista. Näiden 

toteuttamisessa vain mielikuvitus on rajana.  Toiset osallistuvat eri tahojen järjestämille parisuhdekursseille 

tai -leireille, harjoittelevat esimerkiksi pariviestintää tai aukaisevat solmuja parisuhteessa näillä 

nimenomaisilla teemoilla. Jotkut hakeutuvat kausihuoltoon koulutetun pariterapeutin vastaanotolle. Aina 

kaikkea ei tarvitse itse osata, viisas pyytää jelppiä. Oma yrityksenikin tarjoaa kausihuoltoa parisuhteen 

päivittämiseksi, ja hintakin on kilpailukykyinen autohuoltoon verrattuna.   Haluaisin nähdä tilanteen, jossa 

parisuhdetta huolletaan paremmin kuin autoa. Mikä on tärkeintä?  
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