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MITEN PÄTEVYYS MÄÄRITELLÄÄN
Mediassa, erityisesti sosiaalisessa sellaisessa, on taas kerran virinnyt keskustelua
Sosiaali– ja terveysministeriön Tasa-arvoyksikön (TASY) työntekijöiden sukupuolijakaumasta. Kyseinen yksikkö vastaa hallituksen tasa-arvopolitiikan valmistelusta ja
koordinoinnista, ja sen kaikki virkaa tekevät ovat naisia. Mediakirjoittelussa tätä on
kritisoitu tyyliin ”miten tasa-arvotyön
myötä voidaan vaatia sukupuolikiintiöitä,
jos työn ydinyksikössä niitä ei noudateta”.
Tasa-arvoyksikön edustajat perustelevat
asiantilaa mm. toteamalla, että virkoihin
valitaan sukupuolesta välittämättä pätevimmät, miespuolisia hakijoita on vähän, ja
että onhan STM:n hallinto– ja suunnitteluosaston (johon TASY kuuluu) johtaja miespuolinen.
Mitä kauempana kansalainen TASYn toiminnasta on, sen selkeämpää on myös se,
että sukupuolijakauma ihmetyttää. Tästä
näkökulmasta ajateltuna olisi mielekästä
TASYlle satsata miespuolisten työntekijöiden rekrytointiin. Mielikuva tasa-arvoisuudesta on yksi tärkeimmistä rakennusaineista tasa-arvotahdon lujittajana.
Pohdintaa olisi varmastikin hyvä syventää
TASYssä myös siinä, että tasa-arvon nimissä koetetaan edellyttää pörssiyhtiöiltä sukupuolikiintiöiden käyttöönottoa. Pörssiyhtiöissä halutaan valinnat perustella pätevyyden kautta - ihan kuten TASYssäkin.
Toisaalta monesti puhutaan, että pätevyys
ei ole pörssiyhtiöissä valinnan peruste,
vaan nk. hyväveliverkosto. Niin, samoin
voisi joku toinen ajatella TASYstäkin; valinnat tekee hyväsiskoverkosto.
Mielikuvavaikuttaminen on varmastikin
tärkeä asia, vaan näkisin kuitenkin tärkeimmäksi osaamisen. Ja siksi TASY (kuten
myös Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TA1/2012

NE) voisi satsata mielikuvavaikuttamiseen
kehittämällä tiedotustaan. Nähdäkseni on
nimittäin niin, että TASYssä on nykyisellään erinomaista osaamista tasa-arvoasioissa, ja myös pyyteetöntä tahtoa molempien sukupuolten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Ja siitä tulisi selkeämmin kertoa.
On toki selvää, että miesten tarpeiden
muututtua ja tultua entistä vahvemmin
yleiseen tietoisuuteen, on se ollut suuri
haaste tasa-arvotyölle. Työtä on kuitenkin
niin kauan rakennettu ja toteutettu naisnäkökulmasta - kuten ymmärrettävää onkin
ollut -, että muutosprosessi on väistämättä
kankea. Korostan myös edelleen, että meidän miesten tulee kantaa vastuumme tasaarvotyön kehittämisestä; kouluttautua ja
mennä mukaan rakentamaan.
Minusta olisi ytimeltään parempi se, että
TASYssä on kaikki työntekijät naispuolisia,
joilla on riittävä sukupuolierityinen osaaminen molemmista sukupuolista, kuin se,
että työntekijöistä esimerkiksi puolet olisivat miehiä, jos he eivät ole sukupuolensa
asiantuntijoita. Kehotankin TASYn rakenteita varmistamaan, että sen työntekijöillä
on mahdollisuus alati vahvistaa nais– ja
mieserityistä osaamistaan.
Eli, osaaminen on kuitenkin loppupeleissä
se avainsana. Sukupuolierityinen osaaminen. Tietoisuus sukupuolten erityistarpeista tulisi olla osa nykyaikaisen tasaarvotyön ydinpätevyyttä. Tämä mahdollistaisi sen, että voisimme siirtyä tilastollisesta tasa-arvosta hyvinvoinnin tasa-arvoon.
Tomi Timperi
Toiminnanjohtaja
Miessakit ry
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MIEHET KERTOVAT KÖYHYYDESTÄ
Teksti Jari Heinonen, sosiaalityön professori

Kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisi elokuun 2011 lopulla tutkimuksen "Köyhä byrokratian rattaissa", jossa tarkastellaan
tamperelaisten köyhyyttä henkilökohtaisena kokemuksena. Tutkimusta varten haastateltiin yksinhuoltajia, yksineläviä miehiä
ja vanhuksia. Haastateltavilta kysyttiin, miten he kokevat köyhyyden ja miten palvelut
toimivat heidän arjessaan. Tutkimus toteutettiin Tampereella, jossa työttömyysaste ja
tuloerot ovat viime vuosina olleet monia
muita suurempia kaupunkeja korkeampia.
Myös toimeentulotuen asiakasmäärät ovat
olleet jyrkässä nousussa.
Haastateltujen yhdeksäntoista tamperelaisen yksin asuvan miehen keski-ikä aineistossa on 48 vuotta. Työttömiä joukosta on
kaksitoista, eläkkeellä neljä, opiskelijoita
on yksi ja työharjoittelussa ja palkkatuella
on kaksi miestä. Miesten tulot ovat keskimäärin vain 670 euroa kuukaudessa eli
reilusti alle köyhyysrajan. Käytännössä
miehet elävät aivan perusturvan alarajoilla.
Tutkimuksen mukaan miesten köyhyyskokemuksissa häpeä ja nöyryytys korostuvat.
Oman elämän selvittely sosiaalityöntekijöille ja muille ammattiauttajille ei ole
helppoa. Yhteistä kieltä ei aina helposti
löydy. Samoin ruokakassien hakeminen ja
ruokajonossa seisominen on vaikeaa, vaikka sitä joudutaan tekemään säännöllisesti.
Liikkumisen ja harrastamisen vaikeus on
arkipäivää rahanpuutteen vuoksi. Ajoittain
on puutetta jopa ruoasta. Vaatteisiin ei ole
varaa, ei myöskään lääkkeisiin.

saada. Seurakunnan palveluja, ennen muuta päiväkeskus Mustaa Lammasta ja ruokakasseja, käytetään paljon ja niihin miehet
ovat tyytyväisiä. Miesten palvelukokemuksista sosiaalitoimistossa nousee esiin asiakkuuden vastenmielisyys, toistuva pallottelu ja pois käännyttäminen sekä ajoittainen viranomaissanelu. Tyytyväisiä miehet
eivät näihin palveluihin ole.

Palveluista tiedottaminen ei miesten mielestä toimi kunnolla. Päihde- ja mielenterveyspalveluja ja sosiaalityötä on vaikea

Tutkimus kertoo, että köyhien miesten
pääsy sosiaaliasemille on Tampereella vaikeutunut alueellisten sosiaaliasemien lak-
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Palvelujärjestelmää on miesten mielestä
yksinkertaistettava ja palveluista on tiedotettava nykyistä paremmin. Myös ammatilliset työkäytännön vaativat tarkistamista,
mm. työnjakoa sosiaalitoimistojen sisällä
tulee kehittää ja kasvokkaista asiakastyötä
kirjallisen hakemusmenettelyn asemesta
vahvistaa. Muussa tapauksessa turhauttavat asiointikokemukset johtavat palveluiden alikäyttöön, miesten perusoikeuksien
kaventumiseen ja syveneviin syrjäytymiskierteisiin.
”Asioiden pitäisi olla ihmisten kokoisia. Eikä isompia kuin ihminen”, tiivistää eräs
haastateltavista miesten toiveet. ■

TILAUKSET WWW.MIESSAKIT.FI

Syrjäytymis- ja köyhyyskierteen ehkäisemiseksi miehet esittävät nykyistä parempia mahdollisuuksia kouluttautua uuteen
ammattiin ja jonkinlaista ammatillista, yksilöllisesti räätälöityä kuntoutus- ja tukipalvelujen ketjua. He esittävät myös kattavan perusturvan kehittämistä ja yhden
luukun periaatetta vaihtoehtona nykyiselle, huonosti toimivalle Bermudan kolmiolle: työmarkkinatuki – asumistuki – toimeentulotuki.

MIESSAKIT RY:N JULKAISUJA

kauttamisen vuoksi. Siksi heidän mielestään palveluihin pääsyä on helpotettava ja
nopeutettava lähipalveluja, ammattilaisten
puhelinneuvontaa ja matalan kynnyksen
neuvontaa ja palveluja lisäämällä. Halvalle
bussikortille tai ”aktiivipassille on myös
tarvetta, koska matkat palvelupisteisiin
ovat nykyisellään pitkiä.

Kirjoitus perustuu tutkimukseen ”Köyhä byrokratian rattaissa”.
Kunnallisalan kehittämissäätiö. Helsinki 2011.
(www.kaks.fi)

1/2012
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MIESSAKKIOPISTON KUULUMISIA
Teksti Jarmo Holttinen

Syksyllä 2011 pyöräytimme Miessakeissa
käyntiin Miessakkiopiston. Yhdistyksessämme jo vuosien mittaan eri tavoin toteutuneiden toimintamuotojen rinnalle nousivat uusina Teatteri- ja Vuolusakki. Järvenpäässä kokoontuvan kirjallisuuspiirin
kumppaniksi perustettiin Helsinkiin Kirjallisuussakki. Edelliskeväänä aloittaneet
Helsingin, Joensuun ja Tampereen lajitutustumisia ja liikuntakaveruutta tarjoavat
Patikkasakit jatkoivat toimintaansa osana
opistoa, samoin perinteiset, nyt Vertaissakeiksi nimetyt keskustelu- ja kasvuryhmät.
Vapaa sivistystyö tuottaa hyvinvointia,
myös miehille. Kuitenkin kansanopistojen
opiskelijoista yli 70 prosenttia on naisia.
Miessakkiopistoa suunniteltaessa oletuksenamme oli, että meillä miehillä osallistumisessa painottuvat tekemisen motiivit,

ainakin alkuvaiheessa. Aloituskynnys opintoihin ja tekemiseen voi olla matalampi, jos
tarjolla on matalan kynnyksen mahdollisuus kokeilla vuolemista tai miesteatteria.
Samalla pääsee mukavaan porukkaan, jonka kanssa voi pohtia syvällisempiäkin.
Todeksi tulikin osoitettua, että hyvää tekevä toimiminen, oppiminen ja sosiaalinen
yhdistyvät Miessakkiopistossa. Kiitosta
osakseen saanut tuotos oli Teatterisakin
esiintyminen Miesten Viikolla Mies vapaaehtoisena –seminaarissa Helsingissä Kampin palvelukeskuksessa. Orimattilan yhdysmiehemme Timo Pesosen käsikirjoittama ja ohjaama pienoisnäytelmä ”Kaveria ei
jätetä” kertoi miehen eroprosessin kivuista
ja eroryhmän tarjoaman vertaistuen mahdollisuudesta. Mukana oli myös jäsenemme Tuomo Karvonen.
Tuomo, miltä tuntui olla ensimmäistä
kertaa näyttelemässä runsaan 70
hengen yleisön edessä?
Nämä ovat tilanteita, joista en jälkeenpäin muista juuri mitään. Minut kasvatti
aikoinaan mummoni, joka sanoi, että
"mene takariviin, siellä on turvallista".
Sisäistin tämän aika hyvin. Näyttämöllä
en todellakaan ole näkymättömissä enkä
pääse piiloon.
Aivot ilmeisesti vieläkin suojelevat minua
niin etten saa palautettua esityksen kulkua mieleeni. Etukäteen hermostutti niin
paljon, että viikon verran yöunet jäivät
vähiin. Vaikka repliikkejä ei ollut paljon,
niin niiden palauttaminen esitystilanteessa ei ollut helppoa.

Useimmat ryhmät kokoontuivat Annankadun eri tiloissa.
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Mikä hommassa oli parasta, mikä
haastavinta?
Minulle vaikeinta oli se, että en ole mielelläni esillä ja näyttämöllä menen helposti lukkoon - "jäädyn"- kun käytössä ei
ole mitään näyttelemisen keinoja. Onneksi esityksen käsikirjoittaja ja muut
näyttelijät olivat hyvin taitavia ja pystyivät opastamaan minua.
Lähdin tähän projektiin mielessäni halu
tutkia tuota edellä mainittua teemaa näkyvillä olosta jossain muussa tilanteessa
kuin työelämässä. Olen joutunut olemaan
paljon esillä työni puolesta mutta silloin
tunnen hallitsevani asian. Näyttämöllä
minulla ei ole mitään apuvälineitä eikä
taitoja, joihin turvautua. Halusin kokeilla
jotakin, jossa en ole hyvä ja miltä se jälkeenpäin tuntuu.

Karvosen Tuomo osasi rentoutua ennen esitystä.

Miten kuvaisit esityksen syntyprosessia?
Oli mielenkiintoista olla mukana täysin
amatöörinä ja nähdä 15 minuutin esityksen kehittyminen käsikirjoitusvaiheesta
esityskuntoon. Välillä koko paketti tuntui
olevan hyvin levällään, mutta jollain mystisellä tavalla kaikki loksahti kenraaliharjoituksessa kohdalleen kun saatiin
mukaan Laura näyttelemään esityksen
tärkeä naisrooli. Ja musiikin tuonti mukaan paransi esitystä erittäin paljon.

1/2012

Haastavinta oli tietysti tehdä jotakin, josta tietää ettei osaa sitä hyvin. Kokemus
oli kuitenkin arvokas ja olen tyytyväinen
siitä että uskalsin sen tehdä.
Lähtisitkö uudelleen mukaan?
Juuri ennen esitystä tunne oli se, että tämä hoidetaan, mutta ei koskaan enää.
Esityksen jälkeen tuli jonkinlainen euforia onnistumisesta ja hyvästä vastaanotosta, mutta hyvän olon tunnetta ei kestänyt kovin kauaa. Tällä hetkellä tuntuu
siltä, että näytteleminen ei kuitenkaan
taida olla minun juttuni: mummon oppi
on liian syvällä!
Jatkuu seuraavalla aukeamalla →
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Vuoleminen on läsnäoloa.

(Jatkoa edelliseltä aukeamalta)

Vuolusakki kokoontui syksyisenä lauantaipäivänä Helsingin kaupungin asukas- ja
kumppanuustalo Betaniassa Joel Nokelaisen ohjauksessa tutustumaan puun luonteeseen ja vuolupuukon käyttöön. Olemattominkin taidoin saatiin syntymään muun
muassa nuolia ja hunajalusikoita, vaikka
Joelin jutustelun lomassa taiteilemat kukkaset saivatkin osallistujan toteamaan, että
vain harjoittelu tekee mestarin.
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Kirjallisuussakki otti ensimmäiseksi haasteekseen amerikkalaisen Paul Austerin yli
300-sivuisen romaanin Sunset Park, joka
oli sangen mielenkiintoinen ja monitasoinen. Aikapaineiden hellittämiseksi ryhmä
tyytyi jatkossa hieman ohuempiin, silti paljon pohdintaa herättäneisiin mieslähtöisiin
teoksiin, kuten Pentti Haanpään Yhdeksän
miehen saappaat.
Patikkasakit jatkoivat taivallustaan eri lajeihin tutustumisen parissa. Syyskausi
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päättyi Helsingin ryhmässä mukavasti
vaihtelevassa Sipoonkorven maastossa
tehtyyn nelituntiseen vaellukseen, jonka
päätteeksi maistui rehti grillimakkara nuotiolla.
Kaikkiaan Miessakkiopiston ryhmien aktiivisuus ja hyvä meininki kannustavat jatkamaan toimintaa. Kevään tarjonta löytyy
Miessakkien sivuilta osoitteesta http://
miessakit.fi/fi/miessakkiopisto.
Kannattaa käydä tutustumassa ja lähteä
mukaan! ■

Myös Atik Ismailin ja Marko Leinon
yhteisteos puhutti Kirjallisuussakissa.

Peruseväät pitivät miehet polulla.

1/2012
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ISYYDEN TUEKSI JATKAA
Miessakit ry:n vuonna 2008 käynnistämä Isyyden Tueksi –
hanke sai RAY:ltä jatkorahoitusta vuosiksi 2012-2014. Tämä
kirjoitus on lyhennelmä jatkokauden hankesuunnitelmasta.

Isien vertaisryhmiä vetävät koulutetut ohjaajat.

Isyyden Tueksi –hankkeen tarkoituksena on
saattaa nykyaikainen isyys kuulluksi, osallistuvaksi ja näkyväksi. Hanketoimintojen
avulla tuetaan isiä itseään, rakennetaan ja
ylläpidetään heidän keskinäistä vertaistoimintaa, tuotetaan tietoa ja täydennyskoulutusta isien kanssa toimiville, sekä luodaan ja
ylläpidetään ammatillisia ja yhteiskunnallisia verkostoja isyyden tukemiseksi.

Osaaminen
Isäerityisen koulutustoiminnan, sekä myös
tarjottavan konsultoinnin ja työnohjauksen tarkoituksena on vaikuttaa isien kohtaamisosaamisen vahvistumiseen ja isätyön kehittämiseen sosiaali- ja terveysalalla. Alan toimijat saavat koulutusten myötä
konkreettisia välineitä isien kanssa työskentelyyn, heidän ymmärryksensä ja tietämyksensä tämän päivän isyydestä lisääntyy, ja he osaavat entistä paremmin huomioida isyyden tukemisen erityistarpeet omien yhteisöjensä kokonaistoimintaa kehitettäessä. Konsultoinnin avulla voidaan vastata alueellisiin erityiskysymyksiin ja tukea
esimerkiksi isäryhmätoiminnan käynnistämistä uudella paikkakunnalla.

Vuosina 2008-2011 luotu Isyyden Tueksi –
toimintamalli juurrutettiin Päijät-Hämeen
alueelle, ja vuosina 2012-2014 se on tarkoitus levittää uusille alueille, ja myös
juurruttaa hankekauden jälkeen vakinaiseksi osaksi Miessakit ry:n toimintaa.
Isyyden Tueksi -toimintamalli
Isyyden Tueksi -mallin mukainen toiminta
jaetaan kolmeen päälohkoon, jotka ovat
Vertaisuus, Osaaminen ja Verkostot. Päälohkot tukevat toistensa rakentumista, ja
siksi parhaimman tuloksen saavuttamiseksi kukin lohko on tärkeä huomioida tasaveroisesti juurruttamistyössä.
Vertaisuus
Vertaisryhmätoiminnan avulla isät ja muut
isyyttä pohtivat miehet tukevat toisiaan
isyyteen liittyvissä kysymyksissä. Toiminta
vahvistaa myös isien osallisuutta vanhemmuuteen ja sitä kautta välillisesti koko perheen hyvinvointia. Isyyskokemuksiin liittyvä tarinoita kertomalla ja kuuntelemalla
miehet huomaavat, että muutkin pohtivat
samoja kysymyksiä - eikä kaikkeen edes
ole olemassa valmiita vastauksia. Vertaisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunne vahvistavat myös ryhmäkokemuksen turvallisuutta ja keskinäinen luottamus lisääntyy.
Sivu 10

Verkostoituminen
Verkostoitumisen tarkoituksena on jakaa
ja kehittää uutta tietoa, sekä luoda yhteistyörakenteita muiden tahojen kanssa. Isäerityisen osaamisen tuominen mukaan
perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia
vahvistaviin verkostoihin lisää tarjottujen
palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Verkostojen avulla ylläpidettävä ammatillinen
kumppanuus vahvistaa myös isäerityistä
osaamista peruspalveluissa. Lisäksi verkostoitumalla voidaan toteuttaa laajamittaista vaikuttamistoimintaa, joka vahvistaa
ymmärrystä ja halua nykyaikaisen isyyden
tukemiseksi koko yhteiskunnassa.
Toimintamallin vieminen ja juurruttaminen uusille alueille
Isyyden Tueksi -toimintamalli juurrutetaan kolmivuotisella jatkohankekaudella
neljälle uudelle talousalueelle, joiden kes-
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kukset ovat Turku, Oulu, Tampere ja Joensuu. Päijät-Hämeessä pilotoitu ja juurrutettu toiminta on tärkeässä roolissa myös jatkovaiheessa, sillä alueen toimintakokonaisuus toimii merkittävänä tutustumis- ja
konsultaatiokohteena, kun uudet alueet
tekevät ratkaisuja toiminnan kehittämisestä omalla alueellaan.

myös ammatillisten verkostojen ylläpitämiseen ja täydennyskoulutusten sisältörakentamiseen. ■

Isyyden Tueksi -toimintamallin eri toimintaosioiden sisällä on vielä monia tutkimattomia mahdollisuuksia. Sama pätee tietysti

Ilmo Saneri
050 511 3361
ilmo.saneri@miessakit.fi

1/2012

Lisätietoja
Miessakit ry - Isyyden Tueksi
Timo Tikka
050 511 3360
timo.tikka@miessakit.fi
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Miessakit ry
HALLITUS 2012

Miessakit ry
VALTUUSTO 2012-2013

Puheenjohtaja
Jyrki Mustonen (OTK, MBA)

Yhdistyksen uusi valtuusto kokoontuu
ensimmäisen kerran maalis-huhtikuussa
2012, jolloin valtuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajat.

Varapuheenjohtaja
Sami Koikkalainen (yrittäjä)
Jäsenet
Tejo de Bruijn (kehittäjäsos.työntek.)
Martti Hellström (rehtori)
Mikael Jämsänen (pj. LOT ry)
Kari Kopra (päihdehuollon asiantuntija)
Soini Köppä (yrittäjä)
Matti Rossi (oppimisjohtaja)
Olli Saramäki (FM, TO, kouluttaja)
Zakeri Mohsen (lakiasiain johtaja)

Miessakit ry
RAY-AVUSTUKSET 2012
Yleisavustus
193.000 €
Lyömätön Linja
163.000 €

Jäsenet
Björkman, Risto (Helsinki)
Forsström, Markku (Helsinki)
Kitunen, Timo (Helsinki)
Koiso-Kanttila Heikki (Helsinki)
Kuisma, Risto (Pornainen)
Kuusisto, Tapio (Pomarkku)
Lehtonen, Miika (Turku)
Leppänen, Jorma (Hyvinkää)
Martikainen, Paavo (Vantaa)
Mikkonen, Teuvo (Helsinki)
Nokela, Matti (Helsinki)
Nuutinen, Erkki (Espoo)
Olander, Marko (Espoo)
Paqvalin, Rolf (Helsinki)
Reinikainen, Raimo (Lapinlahti)
Sariola, Heikki (Helsinki)
Virtanen, Pekka (Espoo)
Voutilainen, Onni (Joensuu)

Erosta Elossa
153.000 €
Isyyden Tueksi
95.000 €
Vieraasta Veljeksi
120.000 €
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Miessakit ry
JOHTORYHMÄ
Tomi Timperi (toiminnanjohtaja)
Antti Alén (hallintopäällikkö)
Peter Peitsalo (kehittämispäällikkö)
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MIESJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO TIEDOTTAA
LAUSUNTO HALLITUKSEN TASA-ARVOOHJELMALUONNOKSESTA
Miesjärjestöjen keskusliitto kiittää mahdollisuudesta osallistua hallituksen tasaarvotyöhön lausumalla tasa-arvo-ohjelman
luonnoksesta. Tuemme hallituksen pyrkimyksiä kohti tasa-arvoisempaa suomalaista yhteiskuntaa, jossa kukaan ei joudu sukupuolen perusteella syrjityksi. Kiitämme
erityisesti hallituksen tasa-arvo-ohjelman
luonnoksen miesten työn ja perhe-elämän
yhteensovittamista koskevista konkreettisista toimenpide-ehdotuksista. Nähdäksemme hyvän isyyden edistäminen luo samalla edellytyksiä paitsi sukupuolten väliselle tasa-arvolle työelämässä, myös syrjäytymisen ehkäisylle ja yleiselle perheelämän laadun edistämiselle.
Tasa-arvo-ohjelman luonnoksen monien
hyvien kannanottojen rinnalla pidämme
ongelmallisena, etteivät miehiä koskevat
tasa-arvo-ongelmat juurikaan näy luonnoksessa. Miesnäkökulma tasa-arvoongelmiin jää luonnoksessa kovin ohueksi.
Miesjärjestöjen keskusliiton marraskuussa
2011 hyväksymässä tavoiteohjelmassa on
kirjattu ne keskeiset näkökohdat, joihin
tasa-arvotyössä tulisi miesten näkökulmasta kiinnittää huomiota. Näitä ovat mm.
seuraavat:

Nuorten miesten syrjäytyminen ja ajautuminen osattomiksi yhteiskunnasta on
akuutti ongelma varsinkin nuorisotyöttömyyden kasvaessa. Lasku jokaisesta syrjäytyneestä nuoresta on suuri sekä inhimillisesti että taloudellisesti.
Miesten terveysongelmat ovat monessa
suhteessa naisia suurempia, mikä heijastuu mm. odotettavissa olevaan elinikään.
Oikeuslaitos rankaisee samoista rikoksista
miehiä naisia ankarammin.
Suomen tasa-arvopolitiikan perusteet selvitettiin vuonna 1988 valmistuneessa tasaarvokomitean mietinnössä. Viime vuosina
naisten edelleen hyvin perusteltujen tasaarvotavoitteiden rinnalle on noussut miehille erityisiä tasa-arvohaasteita. Miesjärjestöjen keskusliiton mielestä Suomen tasa
-arvopolitiikan tavoitteita tulisi päivittää
niin, että otetaan huomioon molempien
sukupuolten erityiset tasaarvokysymykset.
Miesjärjestöjen keskusliitto esittää, että
hallituksen tasa-arvo -ohjelmaan lisätään
seuraava lausuma:
”Hallitus asettaa työryhmän selvittämään
miehille erityisiä tasa-arvohaasteita ja niiden korjaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.”
Helsingissä 6.2.2012

Mies joutuu usein kohtaamaan epäreilua ja
epätasa-arvoista kohtelua erotilanteissa:
lapset menettävät isänsä eron yhteydessä
aivan liian usein. Tästä kärsivät paitsi lapset ja isä, mutta myös äiti.
Pojat jäävät jälkeen koulussa niin peruskoulussa kuin korkeakouluissakin – koulujärjestelmä tuntuu olevan rakennettu tyttöjen ja naisten ehdoilla.
1/2012

Miesjärjestöjen keskusliiton hallitus
LIITE Miesjärjestöjen keskusliiton tavoiteohjelma 19.11.2011
(ks. www.miesjarjestojenkeskusliitto.fi)
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MIESSAKIT RY

EROSTA ELOSSA -TOIMINTAA
Eroryhmäohjaaja-koulutus

EETU-tukihenkilötoiminta

Erosta Elossa –eroryhmäohjaaja –koulutus
antaa valmiuden toimia eroryhmäohjaajana ja toteuttaa Miessakkien eroryhmämallia.

Miessakit ry:n Erosta Elossa -palvelu on
aloittanut yksilölliseen vertaistukeen perustuvan EETU-tukihenkilötoiminnan, jota
parhaillaan laajennetaan eri puolille maata.

Kenelle
Eroryhmän käyneille ja myös muille vertaiseroryhmän ohjaamisesta kiinnostuneille miehille. Koulutus on tarkoitettu myös
täydennyskoulutukseksi ammattilaisille,
jotka haluavat syventää omaa miesnäkökulmaista ymmärrystään eroasioissa.
Toteutus
Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää,
yhteensä 12 tuntia ja 4 tuntia ennakkotehtäviä. Koulutus käsittää mm. seuraavia elementtejä: eroryhmän rakenne ja teemat,
miesten kokeman eron erityispiirteet, ero
kriisinä, ohjaajan roolit ja tehtävät, toimiva
ryhmä. Oppimismenetelminä ovat luennot,
ryhmätyöt ja itsenäiset tehtävät.
Aika ja paikka
Lauantai 5.5.2012 klo 10 - 16 ja sunnuntai
6.5. klo 9-15, Miessakit ry, Annankatu 16 B
28, 00120 Helsinki.
Kouluttaja
Jouni Linnankoski
vastaava erotyöntekijä, Miessakit ry
Hinta
Koulutus on yksityishenkilöille ilmainen.
Organisaatioille koulutuksen hinta on
300€/osallistuja.

Tavoitteena on, että eron itse kokeneet,
koulutetut vapaaehtoiset Erosta Elossa vertaistukihenkilöt - EETU:t - kulkevat organisoidusti erokriisissään kamppailevan
miehen vierellä. EETU:t kuuntelevat, vastaavat, ymmärtävät ja kannustavat - ovat
läsnä tuettavilleen. Edelleen vertaiset ovat
tarvittaessa miehen tukena viranomaispalveluissa. Tarkoituksena on kohentaa eromiehen jaksamista, itsetuntoa ja valmentaa
tärkeiden perheoikeudellisten neuvotteluiden lähestyessä.
Miessakit ry kouluttaa EETU:ja eri puolilla
Suomea. Koulutuksen jälkeen henkilöllä on
perusvalmiudet toimia eromiehen vertaistukijana. Hän ymmärtää ja osaa käsitellä
entistä paremmin paitsi tuettavan myös
omia tunteitaan.
Lisätietoja
Kari Vilkko
erotyöntekijä, Miessakit ry (Tampere)
044 751 1341
arkisin klo 9.00-12.00
kari.vilkko@miessakit.fi

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Jouni Linnankoski
044 751 1333
jouni.linnankoski@miessakit.fi
Ilmoittautuminen viimeistään 16.4.2012.
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JÄSENTIEDOTE

POHJOISMAINEN KONGRESSI
”DIALOG OCH MÖTE”
Emotionaalinen yhteentörmäys –
uudistuminen vai taantuminen
Hanasaaren kulttuurikeskus 19.–21.4.2012, Espoo
Maria Akatemia järjestää pohjoismaisen kongressin ja haluaa näin olla mukana edistämässä kestävää kehitystä Pohjoismaissa. Kongressin tarkoituksena ja päämääränä
on vahvistaa ihmisten välistä yhteyttä. Luennot kutsuvat yksilöiden ja kansakuntien
väliseen dialogiin. Pohjoismainen yhteistyö ja yhteiskunnallinen kiinnittyminen mahdollistavat globaalin vastuun!
Ilmoittautuminen nettilomakkeella, osoitteessa www.maria-akatemia.fi.
Kongressikieli ruotsi (tulkkaus suomeksi). Osallistujat työskentelevät kolmessa eri
työpajassa, jotka pidetään ruotsiksi, englanniksi tai suomeksi.
Kongressissa luennoivat ja ohjaavat mm. Teologian tohtori Ann Heberlein, joka väitteli vuonna 2005 teologian ja uskontotieteen keskuksessa Lundin yliopistossa. • Professori Bengt Kristensson Uggla, hän on toiminut vuodesta 2005 lähtien Åbo Akademissa filosofian, kulttuurin ja yritysjohtamisen Amos Anderson professorina. • Psykoterapeutti Britt-Marie Perheentupa, hän on perustanut Maria Akatemia ry:n ja toimii
yhdistyksessä Prima Materina. • Professori Helena Ranta, hän on oikeuslääketieteen
hammaslääkäri ja toiminut useiden kansainvälisten oikeuslääketieteellisten tutkijaryhmien johtajana ja jäsenenä. • Professori Juha Siltala, joka tulkitsee psykoanalyyttisin menetelmin historiallisia tapahtumia ja henkilöitä. • Taiteilija Birgitta Ulfsson,
tunnettu ohjaaja ja näyttelijä, joka on työskennellyt Suomessa ja Ruotsissa.

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.

Somero
Voitto Vieraankivi
050 566 4116
voitto.vieraankivi@miessakit.fi

Kerava
Esko Porola
040 527 4517
esko.porola@miessakit.fi

Sastamala
Seppo Laakso
050 511 7725
seppo.laakso@miessakit.fi

Hartola
Markku Palm
0400 49 2222
markku.palm@miessakit.fi

Mäntsälä
Risto Nuutinen
0400 174 414
risto.nuutinen@miessakit.fi

Tampere
Pekka Huttunen
0500 794 794
pekka.e.huttunen@miessakit.fi

Ylä-Savo
Raimo Reinikainen
0400 881 166
reirami@suomi24.fi

Lahti / Orimattila
Timo Pesonen
040 579 7978
timo.pesonen@miessakit.fi

Turku
Pekka Anttila
041 533 5741
pekka.anttila@miessakit.fi

Joensuu
Onni Voutilainen
050 365 6138
onni.voutilainen@miessakit.fi

Porvoo
Veli-Pekka Mälkiäinen
050 555 0556
velipekka.malkiainen@miessakit.fi

Kouvola
Kari Vakkilainen
0400 556 388
kari.vakkilainen@miessakit.fi

Jyväskylä
Mika Kanervo

Riihimäki
Markku Alhorinne
050 339 8059
050 375 6333
mika.kanervo@valmentajasi.fi markku.alhorinne@miessakit.fi

Vaasa
Patrik Martonen
044 5151 663
patrik.martonen@miessakit.fi

Järvenpää
Risto Salovaara
040 537 2038
rsalovaara@gmail.com

Rovaniemi
Pekka Hakala
040 410 7534
pekka.hakala@miessakit.fi
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Rovaniemi
Jouni Syväjärvi
040 731 9356
jouni.syvajarvi@lapinensijaturvakoti.fi

Pääkaupunkiseutu
Sami Koikkalainen
040 731 2021
sami.koikkalainen@miessakit.fi
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