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VALMIINA SEURAAVAAN ASKELEESEEN
Vuodesta 1995 olemme rakentaneet järjestöä,
jonka toiminnan tarpeellisuutta ei koskaan ole
tarvinnut kyseenalaistaa. Olemme kyenneet
vakuuttamaan jo merkittävän määrän yhteiskunnallisia tahoja siitä, että luomme ja ylläpidämme toimintaa, joka aidosti ja myös uudella tavalla vastaa nyky-yhteiskunnan tarpeisiin.
Päärahoittajatahomme on alusta asti ollut Raha-automaattiyhdistys, joka tukee tänäkin
vuonna toimintaamme merkittävän vahvasti.
Strategisesti on kuitenkin hyvin tärkeätä työskennellä rahoitusperustan laajentamiseksi –
se, mihin kykenemme tarjoamaan merkittävää
tukea, on myös muun yhteiskunnallisen rahoituksen vastuualuetta.
Toimintakenttämme haasteet kasvavat jatkuvasti monista syistä. Ensinnäkin sosiaali-, terveys- ja opetussektori alkaa hiljalleen olla
valmis tulemaan mukaan uudenlaisen mieserityisen työn kehittämiseen. Tämä ei ollut
lainkaan itsestään selvää 1990-luvulla. Miestyö koettiin outona monista syistä; miesten
tukemisen tarve erityisesti miesten itsensä
keskuudessa ei kollektiivisesti ollut ymmärryksen ytimessä (rohkeus hakea, myöntää tarvitsevansa ja antaa sosiaalista tukea on vasta
2000-luvulla alkanut hiljalleen normalisoitua
osaksi miehistä maailmaa), miestä ei oikein
osattu nähdä haavoittuvana ja tukea tarvitsevana myöskään yhteiskunnallisella tasolla
(tasa-arvopolitiikkaa sotkettiin hyvinvointipolitiikan määreiksi poteroivalla otteella - trendi, joka vasta hiljalleen on alkanut muuttua
kohti inhimillisesti haluttavampaa kunnioittavaa kumppanuutta), ja ymmärrys miesten tarpeiden sukupuolisidonnaisesta erityislaadusta
suhteessa biologisiin ja sosiokulttuurisiin tekijöihin oli vielä ohutta. Haasteet toimintakentällämme kasvavat myös siksi, että sekä
nuorten miesten että varttuneempien psyykkinen ja sosiaalinen pahoinvointi lisääntyvät
edelleen.
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Haasteet siis kasvavat sekä määrällisesti että
laadullisesti, ja vaikka kudomme valtakunnallista tukiverkostoa määrätietoisesti, tapahtuu
se valitettavasti monen osalta aivan liian hitaasti. Tämä ei johdu siitä, ettemme tietäisi
mitä pitää tehdä, vaan siitä, että ihmisyys on
ylipäätään niin haasteellisessa murroskohdassa, että hallittuun muutokseen vaaditaan nykyistä selvästi laajempaa ymmärrystä, yhteistyötä ja resursseja.
Miessakit ry:n nykyinen toiminta on sellaisenaan merkittävä mahdollisuus miesten hyvinvoinnin lisäämiseen. Olemme kehittäneet toimintoja ja toimintamalleja oleellisimpien kollektiivisten mieshaasteiden kohtaamiseen.
Nyt meidän on määrätietoisesti nojauduttava
strategiakautemme 2010-2015 perusteisiin ja
valmisteltava seuraavaa isompaa askelta. Toiminnallisesti tämä askel tarkoittaa valtakunnallisen tukiverkoston vahvistamista siten,
että vapaaehtoisuuteen perustuvan yhdysmiesverkoston (joka käsittää juuri nyt 24
paikkakuntaa) avulla saatamme kokonaistoimintakonseptimme tarjolle alueellisesti yhä
laajemmin, ja että myös vaikuttamistoiminnan
osalta kykenemme toimimaan kokoavana voimana. Se, miten siihen päästään, on suorassa
vuorovaikutuksessa sen kanssa, miten kykenemme huolehtimaan hallintorakenteemme
toimivuudesta ja hyvinvoinnista.

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja
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EROAUTTAMISEN HAASTEISTA
JA NIIHIN VASTAAMISESTA
Teksti Peter Peitsalo

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 avioerojen määrä oli 13471, mikä tarkoittaa lähes
yhtä monen miehen kohdalla erokriisin läpikäymistä. Se, miten elämänmuutos koetaan ja
kuinka se miehiin vaikuttaa, on luonnollisesti
yksilöllistä ja monen eri tekijän lopputulos.
Yksilöllisten kokemusten ohella eroon liittyvissä kokemuksissa on myös useita yhteisiä
piirteitä, jotka koskettavat jollain tapaa
useimpia miehiä. Yleisimpiä miesten yhteisiä
kokemuksia ovat isyyteen liittyvien kysymysten ohella yksin jääminen erokriisin kanssa,
häpeän ja syyllisyyden tunteet sekä yksinpärjäämisen eetos. Parisuhteen kariutuminen on
Tampereen yliopiston sosiaalityön professorin
Jari Heinosen mukaan merkittävä riski miehen henkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille,
mikä osaltaan lisää tarkoituksenmukaisten
hyvinvointipalveluiden olemassaolon merkityksellisyyttä.
Avun hakemista ja tähän liittyvää vaikeutta
henkilökohtaiseksi koetussa kriisissä pidetään
yhtenä miehenä olemiseen kuuluvana haasteena, jolla on selkeä vaikutus miesten henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Yhä edelleen useiden miesten tekemät ratkaisut, joilla
emotionaalisia stressitekijöitä ja hankalia tunteita pyritään työstämään, johtavat ensisijaisesti 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 toisille helpoimmalta vaihtoehdolta. Ikäviä asioita kun on niin hankala käsitellä.
Eroa voidaan sen luonteesta johtuen pitää
kriisinä, joka vaikutukset ulottuvat usein syvälle ihmisen identiteettiin. Omaan arvoon,
merkityksellisyyteen ja vanhemmuuden jatkuSivu 4

miseen liittyvien kysymysten läpityöstö edellyttää lähes poikkeuksetta toista ihmistä, joka
kuuntelee, kommentoi ja tukee. Mutta kuten
aikaisemmin viitattiin, miehet eivät välttämättä halua, osaa tai uskalla keskustella kavereidensa kanssa riittävästi koetuista vastoinkäymisistä, mikä lisää ammatillisten ja ehkä
erityisesti miehille kohdennettujen palveluiden merkityksellisyyttä. Erityisen tärkeätä
miesten kohdalla näyttäisi olevan ammatillisten palveluiden helppo saatavuus ja niiden
kyky vastata miesten kulloisiinkin avun tarpeisiin.

Erosta Elossa -palvelu tukee miehiä
erotilanteessa
Vuonna 2005 kolmivuotisena kehitysprojektina käynnistyneen, sittemmin vakinaistetun
Erosta Elossa -palvelun tarkoituksena on tarjota monipuolista tukea erouhan alla eläville
ja jo eronneille miehille. Vuosien 2009–2010
taitteessa kerättiin kolmen viime vuoden aikana yksilöasiakkailta olleilta miehiltä kokemuksia niin asiakkaaksi hakeutumisesta kuin
itse asiakkuudesta ja sen vaikutuksista tämänhetkiseen elämäntilanteeseen. Saadut tulokset
osoittavat miesten kokevan Erosta Elossa

JÄSENTIEDOTE

-palvelun myönteiseksi ja erotilanteen käsittelyä helpottavaksi tukimuodoksi.
Erosta Elossa -palveluun hakeutuminen koetaan lähes poikkeuksetta helpoksi. Asiakkaina
olleiden miesten mielestä palveluun hakeutumista helpottavia asioita olivat työntekijän
tapa kohdata asiakas, saatavilla oleva tieto,
oma motivaatio sekä palvelun tavoitettavuus.
Olennaisimmaksi haasteeksi palveluun hakeutumisessa mainittiin tiedon puute palvelun
olemassaolosta, mikä luonnollisesti haastaa
Miessakkeja pohtimaan aikaisempaa enemmän, miten lisätä tietoa palvelun olemassaolosta.
Asiakkuutta kuvaavien tulosten mukaan ensitapaaminen vastaa erittäin hyvin niitä odotuksia, joita miehillä palvelusta on. Yksilötapaamisen auttavia elementtejä ovat mahdollisuus
keskusteluapuun ja kokemus toisen ihmisen
kohtaamisesta eroteemaa käsiteltäessä. Myös
se, että työntekijä oli mies, koetaan myönteiseksi vaikka myös ammattitaidon merkitystä
korostettiin.
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Ehkä tärkeintä oli kuulla, että Erosta Elossa
-palvelun asiakkuus koetaan myönteiseksi ja
merkittäväksi tekijäksi omaan tämänhetkiseen
elämäntilanteeseen. Sillä, oliko mies asiakkaana ollessaan eronnut vai ei, ei ole vaikutusta vastauksiin. Myöskään vastaajien iällä ei
tässä yhteydessä näytä olevan merkitystä.
Saatujen tulosten ollessa näin myönteisiä,
suuri kysymys lienee se, miten saada yhä useampia eron uhan tai erokriisin kanssa painivia
miehiä avun piiriin? Tällä hetkellä valtakunnallisesti 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 yksilötyöskentelyä olisi saatavilla muillekin kuin pääkaupunkiseudun miehille? ■
Lisätietoja Erosta Elossa -palvelusta:
Jouni Linnankoski (vastaava erotyöntekijä)
jouni.linnankoski@miessakit.fi
puh. 09 6126 6216
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MIESTYÖN OSAAMISKESKUS - TULEVIA KOULUTUKSIA

Kevään 2010 koulutukset
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

Syksyn 2010 koulutukset
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

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
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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
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MIESSAKIT RY:N HALLITUS JA VALTUUSTO

MIESSAKIT RY:N
HALLITUS 2010

MIESSAKIT RY:N
VALTUUSTO 2010-2011

Puheenjohtaja
Rolf Paqvalin
(kaupunginjohtaja)

Jäsenet

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

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)

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

Urho-lehden uusi juttusarja Keskiaukeaman yhdysmiehet esittelee Miessakit
ry:n yhdysmiehiä kymmenellä heille asetetulla kysymyksellä. Ensimmäisenä vuorossa ovat Esko Porola Keravalta ja
Risto Salovaara Järvenpäästä.

niin eikö itse kasvatettu peruna ole lähes yhtä
pyöreä kuin pallo. Jos pyssy, niin ritsa.
Onko lottovoitto syntyä miehenä
Suomeen?
Keravan yhdysmies Esko Porola on 54-vuotias.
Naimisissa, kolme lasta ja kaksi lastenlasta.

No mitä äijä!

Kyllä se minulle on ollut sitä, etenkin mainitsemieni ryhmien ansiosta.
Kerro harrastuksistasi, kiinnostuksen
kohteistasi...

Kiitos kysymästä. Elämä maistuu.
Puutarha ja kansanperinne.
Miksi olet mukana Miessakit ry:n
toiminnassa?
Hyvä ensikokemus miesryhmästä vuonna
1994, jollaista kokemusta olen halunnut tarjota muillekin.

Minkä kirjan luit viimeksi?
Antti Hyryn Uuni-romaanin, jonka sain vaimoltani Elinalta joululahjaksi.
Oletko facebookissa?

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 roolini omalla paikkakunnalla on ollut melko
vahva. Miessakit ry:n toiminnassa olen yksi
osanen muiden joukossa.

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?

Pullo, pallo vai pyssy?
Jos pullo, niin perinteinen vissy, jos pallo,
Sivu 8

Tässä(kään) sukupuolessa kasvu ihmisenä ei
lopu koskaan.
JÄSENTIEDOTE

KESKIAUKEAMAN YHDYSMIEHET

No mitä äijä!
Liukkaita latuja!
Miksi olet mukana Miessakit ry:n
toiminnassa?
En tiennyt mihin soppaan olin lusikkani törkännyt, kun menin vuonna 1997 miesryhmään. Miessakkien miehet näyttivät neuvokkailta. Koin viihtyväni siinä seurassa. Miesryhmän 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 vertaistoiminnan järjestäminen.

Risto Salovaara on 53-vuotias järvenpääläinen,
täysikasvuisen tyttären isä.

Pullo, pallo vai pyssy?
Pullo.

Minkä kirjan luit viimeksi?

Onko lottovoitto syntyä miehenä
Suomeen?

Petri Tammisen Enon opetukset.
Oletko facebookissa?

Osalla miehistä, mutta varjoisalla puolella
huonommin. Miesten uhkia ovat syrjäytymisitsemurha- ja väkivaltariskit sekä isyyden aliarvostaminen.
Kerro harrastuksistasi, kiinnostuksen
kohteistasi...
Sielun ja ruumiin liikunta; maailmanparannus.

Kyllä.
Mitkä kolme asiaa ottaisit mukaan
autiolle saarelle?
Tankarunokirja, kajakki ja jeesusteippi.
Mikä on parasta mieheydessä?
Kaveria ei jätetä.
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NOIN SEITSEMÄN EROA -NÄYTELMÄ
Teksti Jouni Linnankoski

Miessakit ry:n Tampereen eroryhmään vuonna 2008 osallistuneet miehet päättivät jatkaa
eronsa työstämistä teatterin keinoin. Kohtaaminen ohjaaja Jarkko Suhosen kanssa synnytti idean saattaa ryhmäläisten kokemukset
näytelmäksi. Intensiivinen harjoittelu ja jokaisen 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 eukonkantokisasta, eikä saunan lauteilla tapahtuvasta tosimies-toiminnasta, jossa mies toisensa jälkeen hiillostetaan lauteilta suihkuun.
Nämä miehet ovat uskaltautuneet ensin eroryhmässä kertomaan ja jakamaan keskenään
ehkä elämänsä kipeimmän ja rankimman kokemuksen. Ja nyt he seisoivat siinä edessämme Tukkateatterin yksinkertaisissa kulisseissa.
Miessakkien erotyövastaavana lähdin katsomaan 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. Juhani on mies, joka yrittää täyttää miehelle
asetettuja odotuksia niin yhteiskunnassa miehenä kuin perheenisänä ja sitten eronneena
viikonloppuisänä. Usko R. Toivo esittää puolestaan amerikkalaistyylistä terapiaohjelman
lennokasta terapeuttia, jonka omassa henkilökohtaisessa elämässä asiat eivät olleet lainkaan hyvin. Hän elää kulissiliitossa. Kaikkia
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miehiä puolustamaan on keksitty varsin todentuntuinen eropuolue ajamaan miesten
tasa-arvoa eroasioissa.
Näytelmä tavoittaa erinomaisesti suomalaisen
miehen uhon ja sen takana elävät stereotyyppiset rooliodotukset, joiden vankina moni
mies vielä tuntuu elävän. Miehen on rakennettava talo perheelleen, pidettävä sanansa,
tyydytettävä vaimonsa, oltava työnantajansa
käytössä 24/7 ja oltava hyvä miehen malli.
Tästä ”roolisuorituksesta” henkisesti selvitäkseen mies tarvitsee autotallin tai golfin peluun, sillä ilman pakopaikkaa perheeltä ja vaimolta, hänelle ei jää tilaa olla oma itsensä.
Mutta mistä perimmältään on kysymys, miksi
mies ei pidä vaimonsa edessä puoliaan ja löytää oman tilansa parhaiten lähtemällä perheensä luota pakopaikkaansa?
Näytelmässä mies kuvataan hieman yksinäiseksi 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 taivaan korkeuksiin. Vastauksena miehen dilemmaan, näytelmän käsikirjoitus päättää tarinan
feministien saapumiseen näyttämölle. Miehet
käyvät keskenään nopeasti polveilevaa ajatustenvaihtoa miesliikkeen merkityksestä: miesasiaa ajavien tulisi syytösten sijaan kiittää feministejä, sillä feministit ovat tehneet mieheydestä näkyvää ja nyky-Suomessa miehet
voivat avoimesti tunnustaa, että sukupuoli on
heille ongelma. Yksi tämän ongelman kohtaamispaikka lienee huoltajuus- ja tapaamisriidat. Monet miehet ovat tänä päivänä valveutuneita 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 eroriitatilanteissa esiintyvistä epäkohdista. Sen sijaan muuttuneen ja uusia roolimalleja jo
omaksuneen miehen kuva jää näytelmässä
ohueksi - ehkä huomaamatta, ehkä tarkoitushakuisesti. Esitys päättyy näyttelijöiden ja
yleisön väliseen keskusteluun aiheesta – voisiko olla oivempaa tapaa päästä peilaamaan
omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan meille kai-
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kille niin vaikeasta ja tärkeästä aiheesta!
Nostan hattua näille seitsemälle rohkealle
miehelle, jotka uskaltautuivat laittamaan itsensä likoon asiasta, josta moni vaikenisi mieluiten kokonaan. Ohjaaja Jarkko Suhonen ansaitsee erityisen kiitoksen. Näytelmän kautta
hän tekee merkittävän uuden avauksen eronneitten miesten äänen esiin saattamisessa. ■
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VIVE-PROJEKTIIN TOINEN TYÖNTEKIJÄ
Teksti Heikki Kerkkänen
Insertti Antti Kaski

Miessakkien Vieraasta Veljeksi -toiminta on
vahventunut tuntuvasti. Alkuperäinen projektikausihan päättyi 31.12.2009, mutta RAY arvioi tehdyn työn ja saavutetut tulokset niin
laadukkaiksi, sekä asian siksi tärkeäksi, että
se kaksinkertaisti henkilökunnan ja myönsi
peräti neljä lisävuotta suomalaisen mieskotoutumisen lippulaivalle. Uusia väyliä aukovan kapasiteettiyksikön toisena täyspäiväisenä työntekijänä aloittaa monissa liemissä jo
keittynyt Heikki Kerkkänen, josta henkilökuva alla. Viven nykytarjontaan kannattaa käydä tutustumassa yhdistyksemme kotisivuilla.
Uusia vapaaehtoisaktiiveja etsimme jatkuvalla syötöllä ihan umpisuomalaisenkin mieskunnan keskuudesta.
Olen Heikki Kerkkänen, 28-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri. Asuinpaikka on vaihdellut triangelilla Itä-Suomi (20 vuotta), Keski-Suomi (6 vuotta) ja eteläisempi Suomi
vuoden 2008 alusta. Välillä on tietenkin tullut
oltua muuallakin: vaihtoaikoina Hollannissa
ja hiljattain CIMO- harjoittelussa SaudiArabiassa.

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 pitkään hyvin aktiivisena Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnassa, mutta nykyisin enemmän suksenhuoltotiimissä eli johtokunnassa.
Kirjoittelen myös blogiini hemaker.blogspot.
com aiheista, jotka liippaavat Vieraasta Veljeksi -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. ■

Aloitan Vieraasta Veljeksi -projektissa kokopäiväisesti 1.3.2010 alkaen. Aikaisemminkin
on projektissa tullut auteltua pieniä pätkiä,
joiden aikana olen myös vaihtelevalla menestyksellä yrittänyt tehdä suomalaista maahanmuuton ja maahanmuuttajuuden hallintaa
vuosina 2000–2008 käsittelevää väitöskirjaa.
Maahanmuuttaja-asioihin on tullut tuntumaa
ViVe:n lisäksi paitsi opintojen, myös Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalveluissa
ja Suomen Pakolaisavussa suoritettujen eripituisten työpätkien kautta.

Heikki Kerkkänen ”lumilautailemassa”
hiekkadyyneillä.

Vapaa-aikana tulee harrastettua kulttuurisia
rientoja laidasta laitaan. Pidän oikealla tavoin
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MIESRYHMÄ- JA ERORYHMÄTOIMINTAA

Miesten kasvuryhmä

Jatkoryhmä eroryhmän käynneille!

Miessakit ry:n Helsingin toimipisteessä käynnistyy seuraava miesten
kasvuryhmä alkaen keskiviikkona
10.3. klo 18-20.

Kaipaatko joskus äijäporukkaa, jonka
kanssa elit ja jaoit elämäsi ehkä rankimman ajan? Oletko selvinnyt erostasi eteenpäin? Miten uudessa suhteessa menee?

Ryhmänohjaajana toimii
Lars Granskog.
Jos tunnet miesryhmätoiminnasta
kiinnostuneita miehiä, sanaa toivotaan vapaasti välitettävän eteenpäin.
Ryhmä on maksuton.
Ilmoittautumiset:
Miessakit ry
Annankatu 16 B 28 Helsinki
miessakit@miessakit.fi
puh. 09 6126 620

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. tiistaina klo 18–20.
Ryhmän ohjaajana toimii eroryhmäohjaaja Jouni Linnankoski.
Ryhmä on maksuton.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Jouni Linnankoski
erotyövastaava
puh. 09-6126 6216
jouni.linnankoski@miessakit.fi
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PATIKKASAKKI NUUKSION UPEISSA MAISEMISSA

PATIKKASAKKI

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!

Sivu 14

JÄSENTIEDOTE

Kokoukseen ovat tervetulleita
valtuustoon kuuluvien lisäksi
yhdistyksen jäsenet, henkilöstö ja hallituksen jäsenet.
Paikka
Miessakit ry
Annankatu 16 B 28, Helsinki
Ilmoittautuminen
19.3. mennessä
yhdistyksen toimistoon.

Seuraatko jotakin
sanoma- tai
aikakauslehteä
säännöllisesti?
Leikkaa ihmeessä
miesaiheisia kirjoituksia talteen ja toimita niitä tallennettavaksi
yhdistyksemme arkistoon!
Miessakit ry
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TILAUKSET WWW.MIESSAKIT.FI

Miessakit ry:n
Valtuuston kevätkokous
27.3.2010
klo 9.30-12.00

MIESSAKIT RY:N JULKAISUJA

KIRJALLISUUTTA YNNÄ MUUTA
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MIESSAKIT RY:N YHDYSMIESVERKOSTO
Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen toiminnasta
ja muista mahdollisista miehille suunnatuista palveluista.

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
voitto.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
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

050 375 6333

