
Tahdon! - kurssi avioliittoa harkitseville 

23.-25.10.2020, Kiponniemen toimintakeskus, Vesanka 

 
Tahdon! -kurssi (entinen Avioon aikovien kurssi) järjestetään Kiponniemessä kaksi kertaa 
vuodessa, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. Sillä on Vapaakirkossa pitkät perinteet, ja se on 
todettu toimivaksi, selkeäksi ja rakenteeltaan napakaksi, muttei liian tiukaksi. 
Kurssin vetäjinä toimivat Vapaakirkon perheohjaajakoulutuksen suorittaneet ohjaajat. Alustusten 
aiheina on mm viestintä, ristiriidat, sitoutuminen ja yhteiset tavoitteet ja arvot.  

 
Kurssi on tarkoitettu kihloissa oleville, naimisiin aikoville ja vihityille pareille, jotka ovat olleet alle 
kaksi vuotta naimisissa. Viikonloppu antaa hyvää pohjaa tulevalle avioliitolle ja toimii avioliittoon 
valmentavana kurssina.  
 
Alustukset johdattavat varsinaiseen työskentelyyn, joka tapahtuu pareittain työkirjan tehtävien ja 
kysymysten pohjalta. Viikonlopun tavoitteena on kannustaa pareja alusta asti kohtaamaan toisiaan, 
kuulemaan toistensa ajatuksia ja näkemyksiä ja puhumaan niin omista toiveista, käytännön 
asioista (kotityöt, raha-asiat) kuin haasteellista aiheista. Alustusten aikana voi myös kommentoida, 
jos haluaa. Ryhmäkeskusteluja ei ole. 
 
Viikonlopun aikana pareilla on aikaa pohtia parisuhteen teemoja, mutta myös nauttia kahden 
keskisestä ajasta tarvitsematta huolehtia ruoanlaitosta tms. Kurssin lisäantina on mahdollisuus 
tutustua muihin samassa elämäntilanteessa oleviin pareihin vapaa-ajalla. 
 
Kiponniemen toimintakeskus vastaa käytännön asioista, kuten majoituksesta ja ruoasta (huomioi 
ruoka-allergiat, ruokavaliot). Naimisissa olevat kurssilaiset jakavat yhteisen huoneen, mutta ei-
vihityt parit nukkuvat eri huoneissa.  
 
Tässä lyhyesti esiteltynä Tahdon! -kurssi. Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi kurssille, 
mikäli koette sen sopivan nyt elämäntilanteeseenne. 
 
T. Emma ja Jukka Pulkkinen sekä Kaisu ja Hannu Haapasalo (Syksyn 2020 kurssin ohjaajaparit) 
 
Ps. Ohessa yhden kurssin jälkeen koostettu tiivistelmä sekä aiempien kurssien palautteita.  
 
 Ristiriidoista ja epämiellyttävistä tunteista puhumisen ei tarvitse olla vaikeaa. Se voi  jopa 
 lisätä yhteyttä, vaikka usein pelätään sen tuovan negatiivisuutta suhteeseen. Avioliitto on 
 elämän pituinen retki, jossa molemmat voivat omien ja yhteisten valintojen kautta vaikuttaa 
 sen sisältöön. Kyse ei ole vain tunteista, vaan tahdosta, sitoutumisesta ja yhteisistä 
 päätöksistä ja päämääristä. 

 
Parit kokivat kurssilla saaneensa konkreettisia työkaluja parisuhteen ja avioliiton 
hoitamiseen ja keskustelun avaamiseen tai rakentamiseen. Viikonlopun myötä parit oppivat 
lisää keskustelun ja yhteisen ajan merkityksestä kiireisen arjen keskellä. Säännöllinen 
satsaus oman liiton hoitamiseen nähtiin kannattavaksi.  
 

Kurssilaisten palautteita 

• hyvä sisältö, aikaa keskustelulle, ei ryhmäkeskusteluja 

• ohjelmaan jätetty myös vapaa-aikaa 

• viikonloppu on sopiva mitta, jaksaa vielä hyvin keskittyä  

• rento tunnelma ja arkinen & luonnollinen luennointi 

• mukavat, rehelliset ja aidot kurssin vetäjät 

• alustukset olivat maanläheisiä ja samaistuttavia -> virittivät hyvin keskustelua 

• kiva kuulla pitkään naimisissa olleen parin omia kokemuksia 

• sopivasti omia pohdintatehtäviä väleissä, kotitehtävät olivat loistavat 

• hyviä käytännön aiheita 

• luennoitsijoiden oman elämän jakamisesta käytännön esimerkkien kautta oli iso apu 


