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Vuodesta 1995 olemme rakentaneet järjestöä, 

jonka toiminnan tarpeellisuutta ei koskaan ole 

tarvinnut kyseenalaistaa. Olemme kyenneet 

vakuuttamaan jo merkittävän määrän yhteis-

kunnallisia tahoja siitä, että luomme ja ylläpi-

dämme toimintaa, joka aidosti ja myös uudel-

la tavalla vastaa nyky-yhteiskunnan tarpeisiin. 

Päärahoittajatahomme on alusta asti ollut Ra-

ha-automaattiyhdistys, joka tukee tänäkin 

vuonna toimintaamme merkittävän vahvasti. 

Strategisesti on kuitenkin hyvin tärkeätä työs-

kennellä rahoitusperustan laajentamiseksi – 

se, mihin kykenemme tarjoamaan merkittävää 

tukea, on myös muun yhteiskunnallisen rahoi-

tuksen vastuualuetta. 

 

Toimintakenttämme haasteet kasvavat jatku-

vasti monista syistä. Ensinnäkin sosiaali-, ter-

veys- ja opetussektori alkaa hiljalleen olla 

valmis tulemaan mukaan uudenlaisen mies-

erityisen työn kehittämiseen. Tämä ei ollut 

lainkaan itsestään selvää 1990-luvulla. Mies-

työ koettiin outona monista syistä; miesten 

tukemisen tarve erityisesti miesten itsensä 

keskuudessa ei kollektiivisesti ollut ymmär-

ryksen ytimessä (rohkeus hakea, myöntää tar-

vitsevansa ja antaa sosiaalista tukea on vasta 

2000-luvulla alkanut hiljalleen normalisoitua 

osaksi miehistä maailmaa), miestä ei oikein 

osattu nähdä haavoittuvana ja tukea tarvitse-

vana myöskään yhteiskunnallisella tasolla 

(tasa-arvopolitiikkaa sotkettiin hyvinvointipo-

litiikan määreiksi poteroivalla otteella - tren-

di, joka vasta hiljalleen on alkanut muuttua 

kohti inhimillisesti haluttavampaa kunnioitta-

vaa kumppanuutta), ja ymmärrys miesten tar-

peiden sukupuolisidonnaisesta erityislaadusta 

suhteessa biologisiin ja sosiokulttuurisiin te-

kijöihin oli vielä ohutta. Haasteet toiminta-

kentällämme kasvavat myös siksi, että sekä 

nuorten miesten että varttuneempien psyykki-

nen ja sosiaalinen pahoinvointi lisääntyvät 

edelleen.  

 

Haasteet siis kasvavat sekä määrällisesti että 

laadullisesti, ja vaikka kudomme valtakunnal-

lista tukiverkostoa määrätietoisesti, tapahtuu 

se valitettavasti monen osalta aivan liian hi-

taasti. Tämä ei johdu siitä, ettemme tietäisi 

mitä pitää tehdä, vaan siitä, että ihmisyys on 

ylipäätään niin haasteellisessa murroskohdas-

sa, että hallittuun muutokseen vaaditaan ny-

kyistä selvästi laajempaa ymmärrystä, yhteis-

työtä ja resursseja. 

 

Miessakit ry:n nykyinen toiminta on sellaise-

naan merkittävä mahdollisuus miesten hyvin-

voinnin lisäämiseen. Olemme kehittäneet toi-

mintoja ja toimintamalleja oleellisimpien kol-

lektiivisten mieshaasteiden kohtaamiseen. 

Nyt meidän on määrätietoisesti nojauduttava 

strategiakautemme 2010-2015 perusteisiin ja 

valmisteltava seuraavaa isompaa askelta. Toi-

minnallisesti tämä askel tarkoittaa valtakun-

nallisen tukiverkoston vahvistamista siten, 

että vapaaehtoisuuteen perustuvan yhdys-

miesverkoston (joka käsittää juuri nyt 24 

paikkakuntaa) avulla saatamme kokonaistoi-

mintakonseptimme tarjolle alueellisesti yhä 

laajemmin, ja että myös vaikuttamistoiminnan 

osalta kykenemme toimimaan kokoavana voi-

mana. Se, miten siihen päästään, on suorassa 

vuorovaikutuksessa sen kanssa, miten kyke-

nemme huolehtimaan hallintorakenteemme 

toimivuudesta ja hyvinvoinnista.   

 

 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja 

 

 

VALMIINA SEURAAVAAN ASKELEESEEN 
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EROAUTTAMISEN HAASTEISTA 

 JA NIIHIN VASTAAMISESTA 

Teksti Peter Peitsalo 

 

 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 avio-

erojen määrä oli 13471, mikä tarkoittaa lähes 

yhtä monen miehen kohdalla erokriisin läpi-

käymistä. Se, miten elämänmuutos koetaan ja 

kuinka se miehiin vaikuttaa, on luonnollisesti 

yksilöllistä ja monen eri tekijän lopputulos. 

Yksilöllisten kokemusten ohella eroon liitty-

vissä kokemuksissa on myös useita yhteisiä 

piirteitä, jotka koskettavat jollain tapaa 

useimpia miehiä. Yleisimpiä miesten yhteisiä 

kokemuksia ovat isyyteen liittyvien kysymys-

ten ohella yksin jääminen erokriisin kanssa, 

häpeän ja syyllisyyden tunteet sekä yksinpär-

jäämisen eetos. Parisuhteen kariutuminen on 

Tampereen yliopiston sosiaalityön professorin 

Jari Heinosen mukaan merkittävä riski mie-

hen henkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille, 

mikä osaltaan lisää tarkoituksenmukaisten 

hyvinvointipalveluiden olemassaolon merki-

tyksellisyyttä.  

 

Avun hakemista ja tähän liittyvää vaikeutta 

henkilökohtaiseksi koetussa kriisissä pidetään 

yhtenä miehenä olemiseen kuuluvana haas-

teena, jolla on selkeä vaikutus miesten henki-

seen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Yhä edel-

leen useiden miesten tekemät ratkaisut, joilla 

emotionaalisia stressitekijöitä ja hankalia tun-

teita pyritään työstämään, johtavat ensisijai-

sesti oman hyvinvoinnin vahvistumisen sijaan 

sen heikentymiseen. Tässä kohtaa erokriisi ja 

sen läpityöstö ei muodosta poikkeusta; yksin 

jättäytyminen ja pyrkimys sivuuttaa tunteet 

saattavat monesta tuntua sekä itselle että toi-

sille helpoimmalta vaihtoehdolta. Ikäviä asi-

oita kun on niin hankala käsitellä. 

 

Eroa voidaan sen luonteesta johtuen pitää 

kriisinä, joka vaikutukset ulottuvat usein sy-

välle ihmisen identiteettiin. Omaan arvoon, 

merkityksellisyyteen ja vanhemmuuden jatku-

miseen liittyvien kysymysten läpityöstö edel-

lyttää lähes poikkeuksetta toista ihmistä, joka 

kuuntelee, kommentoi ja tukee. Mutta kuten 

aikaisemmin viitattiin, miehet eivät välttämät-

tä halua, osaa tai uskalla keskustella kave-

reidensa kanssa riittävästi koetuista vastoin-

käymisistä, mikä lisää ammatillisten ja ehkä 

erityisesti miehille kohdennettujen palvelui-

den merkityksellisyyttä. Erityisen tärkeätä 

miesten kohdalla näyttäisi olevan ammatillis-

ten palveluiden helppo saatavuus ja niiden 

kyky vastata miesten kulloisiinkin avun tar-

peisiin. 

 

Erosta Elossa -palvelu tukee miehiä  

erotilanteessa 

 

Vuonna 2005 kolmivuotisena kehitysprojekti-

na käynnistyneen, sittemmin vakinaistetun 

Erosta Elossa -palvelun tarkoituksena on tar-

jota monipuolista tukea erouhan alla eläville 

ja jo eronneille miehille. Vuosien 2009–2010 

taitteessa kerättiin kolmen viime vuoden aika-

na yksilöasiakkailta olleilta miehiltä koke-

muksia niin asiakkaaksi hakeutumisesta kuin 

itse asiakkuudesta ja sen vaikutuksista tämän-

hetkiseen elämäntilanteeseen. Saadut tulokset 

osoittavat miesten kokevan Erosta Elossa  



Sivu 5 1/2010 

 

-palvelun myönteiseksi ja erotilanteen käsitte-

lyä helpottavaksi tukimuodoksi. 

 

Erosta Elossa -palveluun hakeutuminen koe-

taan lähes poikkeuksetta helpoksi. Asiakkaina 

olleiden miesten mielestä palveluun hakeutu-

mista helpottavia asioita olivat työntekijän 

tapa kohdata asiakas, saatavilla oleva tieto, 

oma motivaatio sekä palvelun tavoitettavuus. 

Olennaisimmaksi haasteeksi palveluun hakeu-

tumisessa mainittiin tiedon puute palvelun 

olemassaolosta, mikä luonnollisesti haastaa 

Miessakkeja pohtimaan aikaisempaa enem-

män, miten lisätä tietoa palvelun olemassa-

olosta.  

 

Asiakkuutta kuvaavien tulosten mukaan ensi-

tapaaminen vastaa erittäin hyvin niitä odotuk-

sia, joita miehillä palvelusta on. Yksilötapaa-

misen auttavia elementtejä ovat mahdollisuus 

keskusteluapuun ja kokemus toisen ihmisen 

kohtaamisesta eroteemaa käsiteltäessä. Myös 

se, että työntekijä oli mies, koetaan myöntei-

seksi vaikka myös ammattitaidon merkitystä 

korostettiin.  

Ehkä tärkeintä oli kuulla, että Erosta Elossa  

-palvelun asiakkuus koetaan myönteiseksi ja 

merkittäväksi tekijäksi omaan tämänhetkiseen 

elämäntilanteeseen. Sillä, oliko mies asiak-

kaana ollessaan eronnut vai ei, ei ole vaiku-

tusta vastauksiin. Myöskään vastaajien iällä ei 

tässä yhteydessä näytä olevan merkitystä.  

Saatujen tulosten ollessa näin myönteisiä, 

suuri kysymys lienee se, miten saada yhä use-

ampia eron uhan tai erokriisin kanssa painivia 

miehiä avun piiriin? Tällä hetkellä valtakun-

nallisesti kyetään toteuttamaan puhelin- ja 

sähköpostineuvonnan lisäksi myös miehille 

suunnattuja eroryhmiä, joita tämän vuoden 

keväällä on tarjolla 11 eri paikkakunnalla.  

Näiden lisäksi, ehkä jonakin päivänä myös 

erityisesti miehille kohdennettua yksilötyös-

kentelyä olisi saatavilla muillekin kuin pää-

kaupunkiseudun miehille?  ■ 

 
Lisätietoja Erosta Elossa -palvelusta:  

Jouni Linnankoski (vastaava erotyöntekijä)  

jouni.linnankoski@miessakit.fi   

puh. 09 6126 6216 
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Miesryhmänohjaaja I 
Ajankohta: 2.3., 3.3., 16.3. ja 17.3. 

Paikka: Miessakit Helsinki 

Ilmoittautuminen HETI 

Miehet ja aggressiivisuus 
Ajankohta: 4.3.  

Paikka: Miessakit Helsinki 

Ilmoittautuminen HETI 

Isoisäryhmänohjaaja -koulutus  

Ajankohta: 8.-9.4.  

Paikka: Miessakit Lahti 

Ilmoittautuminen viimeistään 26.3.2010 

 

Johdatus isätyöhön  

Ajankohta: 15.4.  

Paikka: Miessakit Helsinki 

Ilmoittautuminen viimeistään 26.3.2010 

 

Isyyden varhainen tukeminen 

Ajankohta: 16.-17.4. klo 10-16  

Paikka: Miessakit Lahti 

Ilmoittautuminen viimeistään 2.4.2010 

 

Miesammattiauttajuuden  

mahdollisuudet ja haasteet  

Ajankohta: 29.4.  

Paikka: Miessakit Helsinki 

Ilmoittautuminen viimeistään 9.4.2010 

 

Miesryhmänohjaaja II  

Ajankohta: 4.5. ja 5.5. 

Paikka: Miessakit Helsinki 

Ilmoittautuminen viimeistään 16.4.2010 

 

Miehet hyvinvointipalveluiden  

asiakkaina  

Ajankohta: 12.5.  

Paikka: Miessakit Helsinki 

Ilmoittautuminen viimeistään 28.4.2010 

Erityistason Miesosaaja 

Ajankohta: 8.9.2010 – 4.5.2011  

Paikka: Miessakit Helsinki 

Ilmoittautuminen viimeistään 17.6.2010 

 

Miestyö I 

Ajankohta: 13.9. – 21.12.2010  

Paikka: Miessakit Helsinki 

Ilmoittautuminen viimeistään 17.6.2010 

 

Isoisäryhmänohjaaja -koulutus  

Ajankohta: 23.-24.9.  

Paikka: Miessakit Lahti 

Ilmoittautuminen viimeistään 10.9.2010 

 

Isyyden varhainen tukeminen 

Ajankohta: 22.-23.10.  

Paikka: Miessakit Lahti 

Ilmoittautuminen viimeistään 8.10.2010 

Kevään 2010 koulutukset Syksyn 2010 koulutukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmoittautumiset ja  

lisätietoja koulutuksista 

  

Miestyön Osaamiskeskus  

Miessakit ry 

Peter Peitsalo 

Annankatu 16 28 

00120 Helsinki 

(09) 612 66 218 

peter.peitsalo@miessakit.fi 

www.miessakit.fi 

MIESTYÖN OSAAMISKESKUS - TULEVIA KOULUTUKSIA 
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MIESSAKIT RY:N  

VALTUUSTO 2010-2011  

Jäsenet 

Björkman Risto (Helsinki) 

Forsström Markku (Vantaa) 

Kitunen Timo (Helsinki) 

Koikkalainen Sami (Vantaa) 

Koiso-Kanttila Heikki (Helsinki) 

Kuisma Risto (Pornainen) 

Kuusisto Tapio (Pomarkku) 

Lehtinen Torsti (Helsinki) 

Lehtonen Miika (Turku) 

Leppänen Jorma (Hyvinkää) 

Lius Jarmo (Espoo) 

Martikainen Paavo (Vantaa) 

Mikkonen Teuvo (Helsinki) 

Mäkilä Markku (Salo) 

Nokela Matti (Helsinki) 

Poiksalo Martti (Märynummi) 

Reinikainen Raimo (Varpaisjärvi) 

Salminen Jukka (Lahti) 

Sariola Heikki (Helsinki) 

Sauri Pekka (Helsinki) 

Säävälä Hannu (Oulu) 

Voutilainen Onni (Joensuu) 

MIESSAKIT RY:N HALLITUS JA VALTUUSTO  

 

MIESSAKIT RY:N  

HALLITUS 2010 

 

Puheenjohtaja 

Rolf Paqvalin 

(kaupunginjohtaja) 

 

Varapuheenjohtaja 

Pekka Virtanen  

(diplomi-insinööri) 

 

Jäsenet 

Kari Kopra  

(päihdehuollon asiantuntija) 

Heikki Malin 

(yhteysjohtaja) 

Olli Manninen  

(työyhteisökonsultti) 

Mohsen Zakeri 

(FM, työnohjaaja, kouluttaja) 

Jyrki Mustonen 

(OTK, MBA) 

Risto Salovaara 

(VTM) 

Olli Saramäki 

(lakiasiain johtaja) 

 

RAY:n avustukset  

Miessakit ry:lle  

2010 

 

 

 

Yleisavustus  

160 000 EUR 

 

Lyömätön Linja  

158 000 EUR 

 

Erosta Elossa  

89 000 EUR 

 

Isyyden tueksi -projekti 

90 000 EUR 

 

 Vieraasta Veljeksi -projekti 

110 000 EUR 
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KESKIAUKEAMAN YHDYSMIEHET 

No mitä äijä! 

 

Kiitos kysymästä. Elämä maistuu. 

 

Miksi olet mukana Miessakit ry:n  

toiminnassa? 

 

Hyvä ensikokemus miesryhmästä vuonna 

1994, jollaista kokemusta olen halunnut tarjo-

ta muillekin. 

 

Millaisena näet yhdysmiehen roolin omalla 

alueellasi? Entä osana Miessakit ry:n  

toimintaa? 

 

Olen saanut olla viimeiset pari vuotta 

”yhdysmiehen taivaassa” toimiessani Keravan 

opiston Miehet mukaan -hankkeessa. Eli roo-

lini omalla paikkakunnalla on ollut melko 

vahva. Miessakit ry:n toiminnassa olen yksi 

osanen muiden joukossa.  

 

Pullo, pallo vai pyssy? 

 

Jos pullo, niin perinteinen vissy, jos pallo,  

 

 

niin eikö itse kasvatettu peruna ole lähes yhtä 

pyöreä kuin pallo. Jos pyssy, niin ritsa. 

 

Onko lottovoitto syntyä miehenä  

Suomeen? 

 

Kyllä se minulle on ollut sitä, etenkin mainit-

semieni ryhmien ansiosta. 

 

Kerro harrastuksistasi, kiinnostuksen  

kohteistasi... 

 

Puutarha ja kansanperinne. 

 

Minkä kirjan luit viimeksi? 

 

Antti Hyryn Uuni-romaanin, jonka sain vai-

moltani Elinalta joululahjaksi. 

 

Oletko facebookissa? 

 

Kyllä, mutta siellä olevat tietävät, että en ole 

siellä sataprosenttisesti. En lähelläkään sitä. 

 

Mitkä kolme asiaa ottaisit mukaan  

autiolle saarelle? 

 

Siis asiaa? Valokuvan vaimosta, valokuvan 

lapsista ja valokuvan lastenlapsista. 

 

Mikä on parasta mieheydessä? 

 

Tässä(kään) sukupuolessa kasvu ihmisenä ei 

lopu koskaan. 

Urho-lehden uusi juttusarja Keskiau-

keaman yhdysmiehet esittelee Miessakit 

ry:n yhdysmiehiä kymmenellä heille asete-

tulla kysymyksellä. Ensimmäisenä vuoros-

sa ovat Esko Porola Keravalta ja  

Risto Salovaara Järvenpäästä. 

Keravan yhdysmies Esko Porola on 54-vuotias. 

Naimisissa, kolme lasta ja kaksi lastenlasta. 



1/2010 Sivu 9 

KESKIAUKEAMAN YHDYSMIEHET 

 

No mitä äijä! 

 

Liukkaita latuja! 

 

Miksi olet mukana Miessakit ry:n  

toiminnassa? 

 

En tiennyt mihin soppaan olin lusikkani tör-

kännyt, kun menin vuonna 1997 miesryh-

mään. Miessakkien miehet näyttivät neuvok-

kailta. Koin viihtyväni siinä seurassa. Mies-

ryhmän jäsenyys muuttui mies- ja eroryhmän  

ohjaajaksi ja yhdysmieheksi. 

 

Millaisena näet yhdysmiehen roolin omalla 

alueellasi? Entä osana Miessakit ry:n  

toimintaa? 

 

On tärkeää, että Miessakit näkyy ja kuuluu 

myös paikallistasolla. Yhdysmiehen vastuulla 

on vaikuttamis- ja tiedotustyö ja vertaistoi-

minnan järjestäminen. 

 

Pullo, pallo vai pyssy? 

 

Pullo. 

 

Onko lottovoitto syntyä miehenä  

Suomeen? 

 

Osalla miehistä, mutta varjoisalla puolella 

huonommin. Miesten uhkia ovat syrjäytymis- 

itsemurha- ja väkivaltariskit sekä isyyden ali-

arvostaminen. 

 

Kerro harrastuksistasi, kiinnostuksen  

kohteistasi... 

 

Sielun ja ruumiin liikunta; maailmanparan-

nus. 

 

 

 

 

 

Minkä kirjan luit viimeksi? 

 

Petri Tammisen Enon opetukset. 

 

Oletko facebookissa? 

 

Kyllä.  

 

Mitkä kolme asiaa ottaisit mukaan  

autiolle saarelle? 

 

Tankarunokirja, kajakki ja jeesusteippi. 

 

Mikä on parasta mieheydessä? 

 

Kaveria ei jätetä. 

Risto Salovaara on 53-vuotias järvenpääläinen, 

täysikasvuisen tyttären isä. 
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NOIN SEITSEMÄN EROA -NÄYTELMÄ 

Teksti Jouni Linnankoski 

 

Miessakit ry:n Tampereen eroryhmään vuon-

na 2008 osallistuneet miehet päättivät jatkaa 

eronsa työstämistä teatterin keinoin. Kohtaa-

minen ohjaaja Jarkko Suhosen kanssa syn-

nytti idean saattaa ryhmäläisten kokemukset 

näytelmäksi. Intensiivinen harjoittelu ja jokai-

sen miehen erokokemuksen muokkaaminen 

osaksi yhteistä esitystä ei ollut turhaa.  

 

Jo ennen ensi-iltaa media oli ajanhermolla ja 

miehet valtakunnan ykkösuutislähetyksessä. 

Myös paikalliset lehdet Aamulehti mukaan 

lukien kiinnostuivat tästä poikkeuksellisesta 

eromiesten ja teatterin yhteistempauksesta.  

Tällä kertaa ei kuitenkaan ollut kysymys eu-

konkantokisasta, eikä saunan lauteilla tapah-

tuvasta tosimies-toiminnasta, jossa mies toi-

sensa jälkeen hiillostetaan lauteilta suihkuun. 

Nämä miehet ovat uskaltautuneet ensin ero-

ryhmässä kertomaan ja jakamaan keskenään 

ehkä elämänsä kipeimmän ja rankimman ko-

kemuksen. Ja nyt he seisoivat siinä edessäm-

me Tukkateatterin yksinkertaisissa kulisseis-

sa. 

 

Miessakkien erotyövastaavana lähdin katso-

maan näytelmää jännittyneenä. Mietiskelin, 

miten sisältö vastaisi päivittäisessä työssäni 

muodostunutta käsitystä miesten asemasta ja 

kokemuksista erotilanteessa. 

 

Noin seitsemän eroa on rakennettu kahden 

muista erottuvan roolihahmon ympärille.  Ju-

hani on mies, joka yrittää täyttää miehelle 

asetettuja odotuksia niin yhteiskunnassa mie-

henä kuin perheenisänä ja sitten eronneena 

viikonloppuisänä. Usko R. Toivo esittää puo-

lestaan amerikkalaistyylistä terapiaohjelman 

lennokasta terapeuttia, jonka omassa henkilö-

kohtaisessa elämässä asiat eivät olleet lain-

kaan hyvin. Hän elää kulissiliitossa. Kaikkia 

miehiä puolustamaan on keksitty varsin to-

dentuntuinen eropuolue ajamaan miesten  

tasa-arvoa eroasioissa. 

 

Näytelmä tavoittaa erinomaisesti suomalaisen 

miehen uhon ja sen takana elävät stereotyyp-

piset rooliodotukset, joiden vankina moni 

mies vielä tuntuu elävän. Miehen on raken-

nettava talo perheelleen, pidettävä sanansa, 

tyydytettävä vaimonsa, oltava työnantajansa 

käytössä 24/7 ja oltava hyvä miehen malli. 

Tästä ”roolisuorituksesta” henkisesti selvitäk-

seen mies tarvitsee autotallin tai golfin pe-

luun, sillä ilman pakopaikkaa perheeltä ja vai-

molta, hänelle ei jää tilaa olla oma itsensä. 

Mutta mistä perimmältään on kysymys, miksi 

mies ei pidä vaimonsa edessä puoliaan ja löy-

tää oman tilansa parhaiten lähtemällä per-

heensä luota pakopaikkaansa? 

 

Näytelmässä mies kuvataan hieman yksinäi-

seksi sudeksi, joka käy hirvimetsällä, istuu 

tuntikaupalla passissa väijyen hirveä tulevaksi 

ja kun aamu viimein sarastaa, saapuu hirvi 

näköetäisyydelle. Mies ampuu, hirvi kaatuu ja 

miehen itsetunto ampaisee eron tuskasta tai-

vaan korkeuksiin. Vastauksena miehen dilem-

maan, näytelmän käsikirjoitus päättää tarinan 

feministien saapumiseen näyttämölle. Miehet 

käyvät keskenään nopeasti polveilevaa ajatus-

tenvaihtoa miesliikkeen merkityksestä: mies-

asiaa ajavien tulisi syytösten sijaan kiittää fe-

ministejä, sillä feministit ovat tehneet mie-

heydestä näkyvää ja nyky-Suomessa miehet 

voivat avoimesti tunnustaa, että sukupuoli on 

heille ongelma. Yksi tämän ongelman kohtaa-

mispaikka lienee huoltajuus- ja tapaamisrii-

dat. Monet miehet ovat tänä päivänä valveu-

tuneita isiä ja hoivaavat lapsiaan siinä missä 

äiditkin, mutta samanaikaisesti kuilu miehen 

ja naisen kokemistodellisuuden ja toistensa 

ymmärtämisen välillä on usein vielä avoimen 

syvä. 
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Noin Seitsemän eroa on onnistunut kuvaus 

perinteisen miehen kokemistavoista ja erorii-

tatilanteissa esiintyvistä epäkohdista. Sen si-

jaan muuttuneen ja uusia roolimalleja jo 

omaksuneen miehen kuva jää näytelmässä 

ohueksi - ehkä huomaamatta, ehkä tarkoitus-

hakuisesti. Esitys päättyy näyttelijöiden ja 

yleisön väliseen keskusteluun aiheesta – voi-

siko olla oivempaa tapaa päästä peilaamaan 

omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan meille kai-

kille niin vaikeasta ja tärkeästä aiheesta! 

Nostan hattua näille seitsemälle rohkealle 

miehelle, jotka uskaltautuivat laittamaan it-

sensä likoon asiasta, josta moni vaikenisi mie-

luiten kokonaan. Ohjaaja Jarkko Suhonen an-

saitsee erityisen kiitoksen. Näytelmän kautta 

hän tekee merkittävän uuden avauksen eron-

neitten miesten äänen esiin saattamisessa. ■ 
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Teksti Heikki Kerkkänen 

Insertti Antti Kaski 

 

Miessakkien Vieraasta Veljeksi -toiminta on 

vahventunut tuntuvasti. Alkuperäinen projek-

tikausihan päättyi 31.12.2009, mutta RAY ar-

vioi tehdyn työn ja saavutetut tulokset niin 

laadukkaiksi, sekä asian siksi tärkeäksi, että 

se kaksinkertaisti henkilökunnan ja myönsi 

peräti neljä lisävuotta suomalaisen miesko-

toutumisen lippulaivalle. Uusia väyliä auko-

van kapasiteettiyksikön toisena täyspäiväise-

nä työntekijänä aloittaa monissa liemissä jo 

keittynyt Heikki Kerkkänen, josta henkilöku-

va alla. Viven nykytarjontaan kannattaa käy-

dä tutustumassa yhdistyksemme kotisivuilla. 

Uusia vapaaehtoisaktiiveja etsimme jatkuval-

la syötöllä ihan umpisuomalaisenkin mies-

kunnan keskuudesta. 

 

Olen Heikki Kerkkänen, 28-vuotias yhteis-

kuntatieteiden maisteri. Asuinpaikka on vaih-

dellut triangelilla Itä-Suomi (20 vuotta), Kes-

ki-Suomi (6 vuotta) ja eteläisempi Suomi 

vuoden 2008 alusta. Välillä on tietenkin tullut 

oltua muuallakin: vaihtoaikoina Hollannissa 

ja hiljattain CIMO- harjoittelussa Saudi-

Arabiassa. 

 

Aloitan Vieraasta Veljeksi -projektissa koko-

päiväisesti 1.3.2010 alkaen. Aikaisemminkin 

on projektissa tullut auteltua pieniä pätkiä, 

joiden aikana olen myös vaihtelevalla menes-

tyksellä yrittänyt tehdä suomalaista maahan-

muuton ja maahanmuuttajuuden hallintaa 

vuosina 2000–2008 käsittelevää väitöskirjaa. 

 

Maahanmuuttaja-asioihin on tullut tuntumaa 

ViVe:n lisäksi paitsi opintojen, myös Jyväs-

kylän kaupungin maahanmuuttajapalveluissa 

ja Suomen Pakolaisavussa suoritettujen eripi-

tuisten työpätkien kautta. 

 

Vapaa-aikana tulee harrastettua kulttuurisia 

rientoja laidasta laitaan. Pidän oikealla tavoin 

huonoista elokuvista, mutta toki myös hyvät 

elokuvat ovat hyviä silloin kun sille päälle 

sattuu. Myös arabiaa olen koettanut opiskella 

työväenopistossa, mutta vielä ei voi sanoa 

kielitaidon olevan kovinkaan hyvä. Kielien 

harjoitteleminen vaatii paljon kärsivällisyyttä, 

jota ei itselläni ole liikaa. Olen ollut myös pit-

kään hyvin aktiivisena Amnesty Internationa-

lin Suomen osaston toiminnassa, mutta nykyi-

sin enemmän suksenhuoltotiimissä eli johto-

kunnassa. 

 

Kirjoittelen myös blogiini hemaker.blogspot. 

com aiheista, jotka liippaavat Vieraasta Vel-

jeksi -toimintaa joskus läheltä, joskus kaukaa. 

Otan joskus kantaa, mutta en halua tunnustaa 

poliittista väriä. Se, että lempisanontani 

”tämän päivän pamfletti on huomispäivän 

pefletti” on peräisin vihreissä vaikuttaneelta 

Pekka Saurilta, on silkkaa sattumaa. ■ 

Heikki Kerkkänen ”lumilautailemassa” 

hiekkadyyneillä. 

VIVE-PROJEKTIIN TOINEN TYÖNTEKIJÄ  
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MIESRYHMÄ- JA ERORYHMÄTOIMINTAA 

 

Jatkoryhmä eroryhmän käynneille! 

 

Kaipaatko joskus äijäporukkaa, jonka 

kanssa elit ja jaoit elämäsi ehkä ran-

kimman ajan? Oletko selvinnyt eros-

tasi eteenpäin? Miten uudessa suh-

teessa menee?  

 

Näitä ja monia muita kysymyksiä on 

nyt mahdollisuus tulla pohtimaan 

muiden eroryhmiin osallistuneiden 

kanssa. 

 

Ryhmä kokoontuu Annankadulla 

Miessakit ry:n tiloissa kerran kuussa.  

 

Ensimmäinen tapaaminen on 9.3. tiis-

taina klo 18–20.  

 

Ryhmän ohjaajana toimii eroryhmä-

ohjaaja Jouni Linnankoski. 

 

Ryhmä on maksuton. 

 

 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 

Jouni Linnankoski 

erotyövastaava 

puh. 09-6126 6216 

jouni.linnankoski@miessakit.fi 

 

Miesten kasvuryhmä 

 

Miessakit ry:n Helsingin toimipis-

teessä käynnistyy seuraava miesten 

kasvuryhmä alkaen keskiviikkona  

10.3. klo 18-20. 

 

Ryhmänohjaajana toimii  

Lars Granskog. 

 

Jos tunnet miesryhmätoiminnasta 

kiinnostuneita miehiä, sanaa toivo-

taan vapaasti välitettävän eteenpäin. 

 

Ryhmä on maksuton.  

 

Ilmoittautumiset: 
Miessakit ry 

Annankatu 16 B 28 Helsinki 

miessakit@miessakit.fi 

puh. 09 6126 620 



 

Timo Kitunen toimii kevään 2010 aikana  

kolmen Patikkasakki-kävelyretken ohjaajana. 

 

Kävelyretket järjestetään lauantaisin 20.3., 17.4. ja 15.5. klo 9.00. 

 

Varusteeksi päälle kannattaa laittaa vettä hylkivät kengät,  

sateen varalta sadetakki ja muutoinkin maastoon sopiva ulkoiluasu.  

Kävelyretki kestää n. 4-6 tuntia. 

Reppuun kannattaa varata myös tarpeeksi matkaevästä oman maun mukaan. 

 

Ilmoittautumiset viikkoa ennen varsinaista retkipäivää: 

Miessakit ry:n toimisto 

puh. 044-751 1337 tai 

miessakit@miessakit.fi 

 

Kokoontumiset Nuuksion Haukkalammen luontotuvalla: 

Haukkalammentie 32, Espoo. 

Metsähallituksen Internet-sivujen reittikartta: 

http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=1417 

 

Tarvittaessa kimppakyydin mahdollisuus Helsingistä. 

Tervetuloa mukaan seuraamaan vuoden mahtavinta  

luonnonnäytelmää: kevään etenemistä! 
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PATIKKASAKKI NUUKSION UPEISSA MAISEMISSA 

PATIKKASAKKI 
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KIRJALLISUUTTA YNNÄ MUUTA 
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Seuraatko jotakin 

sanoma- tai  

aikakauslehteä 

 säännöllisesti? 

Leikkaa ihmeessä 

miesaiheisia kirjoituksia talteen ja toi-

mita niitä tallennettavaksi  

yhdistyksemme arkistoon! 

Miessakit ry 

Miessakit ry:n  

Valtuuston  kevätkokous 
27.3.2010 

klo 9.30-12.00 

Kokoukseen ovat tervetulleita  

valtuustoon kuuluvien lisäksi  

yhdistyksen jäsenet, henkilöstö ja hal-

lituksen jäsenet. 

Paikka 
Miessakit ry 

Annankatu 16 B 28, Helsinki 

Ilmoittautuminen 
19.3. mennessä  

yhdistyksen toimistoon. 



Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan tuke-

miseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen toiminnasta 

ja muista mahdollisista miehille suunnatuista palveluista. 

MIESSAKIT RY:N YHDYSMIESVERKOSTO 

Espoo 

Jarmo Lius 

0400 817 692 

jarmo.lius@nameprint.fi 

Kuopio / Itä-Suomi 
Maunu  Katajala 

040 702 4081 

maunu.katajala@kuh.fi 

Somero 

Voitto Vieraankivi 

050 566 4116 

voit-

to.tiimivalmennus@luukku.com 

Hartola 
Markku Palm 

0400 49 2222 

markku.palm@phnet.fi 

Lahti / Päijät-Häme 

050 511 3361 

miessakit.lahti@miessakit.fi 

Tampere 

Pekka Huttunen 

0500 794 794 

miestavattavissa@gmail.com  

Helsinki 
Risto Björkman 

040 868 4185 

risto.bjorkman@welho.com 

Mäntsälä 

Timo Naapuri 

040 743 3262 

timo.naapuri@evl.fi 

Turku 

Pekka Anttila 

041 533 5741 

pejuan@suomi24.fi 

Helsinki 
Aaro Huhta 

040 506 2171 

aaro.huhta@helsinkilainen.com 

Mäntsälä 
Risto Nuutinen 

0400 174 414 

risto.nuutinen@sposti.fi 

Tuusula 

Visa Kuusikallio 

050 330 4435 

visa.kuusikallio@etu.inet.fi 

Joensuu 

Onni Voutilainen 

050 365 6138 

onni.voutilainen@jns.fi 

Nurmijärvi 

Seppo Laakso 

050 511 7725 

seppo.laakso@pp.inet.fi 

Vaasa  
Patrik Martonen  

044 5151 663  

pate.martonen@gmail.com 

Jyväskylä 

Mika Kanervo 

050 375 6333  
mika.kanervo@valmentajasi.fi 

Orimattila 
Timo Pesonen 

040 579 7978 

timo.pesonen@phnet.fi 

Vantaa 

Sami Koikkalainen 

040 731 2021 

sami.koikkalainen@gmail.com 

Järvenpää 

Risto Salovaara 

040 537 2038 

rsalovaara@gmail.com 

Riihimäki 

Markku Alhorinne 

050 339 8059 

al2ma7@gmail.com 

Vihti 

Markku Kedrin 

09 222 5313 / 040 545 7091 

markku.kedrin@silppuri.iki.fi 

Kerava 

Esko Porola 

040 527 4517 

esko.porola@miessakit.fi 

Rovaniemi 

Jouni Syväjärvi 

040 731 9356 

jouni.syvajarvi@lapinensijaturvakoti.fi 

Ylä-Savo 

Raimo Reinikainen 

0400 881 166 

andracon@kooviis.fi 

   


