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NIINISTÖN LISTA 

Nyt kun poliittinen humpuuki alkaa hälvetä 

”Niinistön listan” ympäriltä lienee paikal-

laan jatkaa keskustelua itse asiasta. Tasa-

vallan presidenttihän kutsui keväällä kool-

le työryhmän pohtimaan mitä tulisi huomi-

oida ja mitä tehdä nuorten kasvavalle syr-

jäytymiselle ja turvattomuuden tunteelle. 

Prosessin pohjalta julkistettiin lista arki-

keinoista (www.tavallisia.fi), joilla aikuiset 

voisivat yhdessä tehdä lasten ja nuorten 

arjesta turvallisempaa.  

 

Kun tarkastelin listaa, ensimmäiseksi mie-

leeni nousi - ammatillisen työn ja siitä saa-

dun kokemuksen näkökulmasta -, että näin 

juuri, nämä ovat niitä hyvinvointia luovia ja 

ylläpitäviä asioita, joita syrjäytyneiden 

taustalta riittävässä määrin puuttuu. Vaik-

kakaan listaa ei ollut tarkoitettu ratkaisuik-

si akuutteihin syrjäytymiskriiseihin tai vas-

taaviin elämänhallintaongelmiin, listan ku-

vaama tukiverkko on se, mitä syrjäytyneen 

tueksi tulisi punoa samalla kun akuuttia 

tilannetta kohdataan. Syrjäytymisongel-

man kokonaisratkaisun tärkein osa tulisi-

kin olla pitkän tähtäimen suunnittelu, jon-

ka perustana on ymmärrys siitä, mistä on-

gelmat johtuvat, ei pelkästään siitä, mikä 

ongelma on. On myös tärkeätä, että akuutin 

kriisityön, ja hieman kevyempiluonteisen 

neuvontaperustaisen auttamistyön sisällöt 

ja rakenteet ovat nyt julkaistun listan ta-

voin aikuisammatillisia.  

 

Mainitun työryhmän listauksesta tuntuu 

kuitenkin uupuvan jotakin, josta on hieman 

vaikea saada kiinni. Listan tarkoitus on kyl-

lä rohkaista aikuisia yhteistyöhön - ja ai-

kuisuuteen. Olisin kuitenkin koettanut sa-

noittaa listalle vielä sen, että aikuisuus on 

kumppanuutta. Tämä siksi, että aikuisuutta 

ei mielestäni ole se tällä hetkellä vallalla 

oleva suuntaus, jossa kaikin tavoin ensisi-

jaistetaan se, että pärjäät itsenäisesti. Ei 

tällä tavalla yksilönoikeusorientoitunut ai-

kuisväestö kykene luomaan sitä yhteisölli-

syyttä, mitä lapset ja nuoret tarvitsevat ko-

keakseen sitä luottamusta ja turvaa, jota he 

aikuisilta kaikkein eniten tarvitsevat. 

 

Yhteisöissä ja yhteiskunnassamme tapah-

tuu aina aika ajoin asioita, jotka kasvatta-

vat vakavastikin syrjäytymisvaaraa. Tällai-

sia ovat mm. yllättävät kuolemantapaukset, 

alueen ainoan merkittävän työnantajan 

ajautuminen konkurssiin tai talouslama. 

Näissä tilanteissa ihmisten tueksi tarvitaan 

toki erityistoimenpiteitä, mutta tällöinkin 

toiminta - jo siksi, että ylipäätään parhaan 

mahdollisen mukaan koetetaan jotakin teh-

dä - perustuu niihin samoihin arvoihin, 

kuin työryhmän listaukset.  

 

Kun vanhemmat pysyvät aikuisina suhtees-

sa lapsiinsa, ovat lapset ja nuoret vahvim-

millaan kohdatessaan syrjäytymiseen liit-

tyviä vaaratekijöitä. Silloin he uskaltavat 

myös itse olla aikuisia kun sen aika on. Sik-

si sellainen rakentaminen, jossa mahdollis-

tetaan aikuisuuden läsnäolo niillekin lapsil-

le ja nuorille, jotka syystä tai toisesta ovat 

siihen kontaktin menettäneet, on merkittä-

vää vastuunkantoa yhteiskuntamme hyvin-

voinnista. 
 

Tomi Timperi 

toiminnanjohtaja, Miessakit ry 
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ISYYDELLE LISÄÄ HUOMIOTA PERHETYÖSSÄ 

Teksti Peter Peitsalo (kirjoitus julkaistu alun perin Lahden 

ammattikorkeakoulun Isänä Työelämässä –hankkeen blogit-

osiossa, ks. blogit.lamk.fi/isana-tyoelamassa) 

 

Miesten kotiin jääminen lapsen kanssa nai-

sen lähtiessä töihin on moniulotteisempi ky-

symys, kuin miten sitä julkisessa keskuste-

lussa tyypillisesti käsitellään. Aivan liian 

usein isien hoitovapaa liitetään a) tasa-

arvokysymykseksi ja b) naisten urakehityk-

sen yhdeksi keskeisimmistä esteistä. Sen si-

jaan harvemmin käsitellään psykologisia ja 

sosiaalisia hyötyjä, joita isien hoitovapaalla 

olo mahdollisesti tuottaa. Pyrin tässä teks-

tissä kiteyttämään näkemyksiäni, jotka mie-

lestäni ovat merkittäviä puhuttaessa siitä, 

miksi miesten joissain tilanteissa kannattaa 

harkita jäämistä kotiin jopa pidemmäksikin 

aikaa kuin vain muutamaksi viikoksi. 

 

Miehen hyvinvointi. Pikkulapsivaiheessa 

perheen arjessa läsnä oleva isä voi usein 

paremmin kuin työorientoitunut mies. 

Huolimatta siitä, että tuskin kukaan väittää 

pienen lapsen kanssa olemista pelkästään 

ihquksi elämänvaiheeksi, jossa tenava syö 

itse lautasen tyhjäksi ja antaa vanhemmal-

lekin mahdollisuuden ottaa tuplurit 

(samalla kun tietenkin itse ottaa kolmen 

tunnin unet), tarjoaa kotona oleminen pal-

jon ainutlaatuisia mahdollisuuksia tarkas-

tella ja muuttaa omaa elämää. Konsultaa-

tiotyön ammattilaisena pidän erittäin tär-

keänä ihmisen mahdollisuutta ottaa 

”normaaliin” arkeensa etäisyyttä ja tarkas-

tella osin kriittisestikin motiivejaan, valin-

tojaan ja suunnitelmiaan. Uskon, että mo-

nelle miehelle tämä melko ainutlaatuinen 

tauko voisi laajentaa perspektiiviä ja avata 

huimia näkymiä niin oman hyvinvoinnin 

kuin urankin edistämisen suhteen. 

 

Lapsen hyvinvointi. Useat tutkimukset 

osoittavat hyvän isäsuhteen edistävän 

muun muassa lapsen kognitiivisten ja ag-

gressionhallintaan liittyvien taitojen kehit-

tymistä sekä kyvykkyyttä sosiaalisissa suh-

teissa. Kotimaisista nimistä näistä aiheista 

ovat puhuneet muun muassa Jari Sinkko-

nen, Johanna Mykkänen, Jouko Huttunen 

sekä Jukka Mäkelä. Kaikki kovan tason tut-

kijoita ja ammattilaisia, jotka omaavat niin 

käytännöstä kuin kirjoistakin saatua ym-

märrystä aiheen tiimoilta. Myös katsotta-

essa psykososiaalista hyvinvointia ilmen-

täviä tilastoja, voitaneen hyvällä omalla-

tunnolla sanoa, että näitä taitoja monien 

olisi hyvä oppia riittävästi riittävän aikai-

sessa vaiheessa. 

 

Perheen hyvinvointi. Kuten aiemmin toin 

esille, ei vanhemmuus aina ole helppo teh-

tävä. Ihan mutu-tuntumalla väitän, että 

asettuminen toisen asemaan edistää ra-

kentavaa vuorovaikutusta ja kumppanien 

keskinäistä ymmärrystä niistä haasteista 

mitä kotona oleminen ja työn ja perheen 

yhteensovittaminen käytännössä tarkoit-

taa. Epäilen, että pikkulapsivaiheeseen 

ajoittuva piikki avioerojen määrässä poh-

jautuu ainakin jossain määrin aikuisten ky-

kyyn ymmärtää niitä haasteita, joita van-

hemmuus toiselle tuottaa. Kaikki, mikä 

edistää aikuisten keskinäistä rakentavaa ja 

avointa vuorovaikutusta sekä keskinäisen 

ymmärryksen kasvua, vaikuttaa suoraan 

hyvinvoinnin kasvuun. Tieto toisen iloista, 
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suruista, jaksamisesta ja uupumuksesta 

yhdistettynä yhdessä tekemisen meinin-

kiin, vähentää vanhemmuuden koettuja 

haasteita ja lisää myös kaikkea hyvää – 

huumoria, rentoutta, aitoa läsnäoloa – van-

hempien ja perheen keskuudessa. 

 

Tämän palopuheeni jälkeen rohkenenkin 

kysyä: minkä arvoiseksi itse kukin meistä, 

niin miehistä kuin naisista, hinnoittelee 

mahdollisuuden edistää omaa, lapsen ja 

parisuhteen hyvinvointia? Jos perheen kä-

teen jäävä osuus laskee 10 % seuraavan, 

sanotaanko vuoden ajan isän jäädessä ko-

tiin, onko se hyväksyttävissä ts. kestääkö 

perheen talous ja onko tämä ”menetetty” 

summa halpa vai kallis hinta niistä mah-

dollisista hyödyistä, joita isän kotiin jäämi-

nen voi tuottaa? Vastaus tähän ei löydy mi-

nulta, se löytyy sinulta. ■ 
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TYÖRYHMÄ SELVITTÄMÄÄN LASTENSUOJELUN TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ 

Teksti STM tiedote 05.09.2012 

 

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-

Richardson asettaa työryhmän selvittä-

mään lastensuojelulain toimivuutta, las-

tensuojelun toimintakäytäntöjä sekä mah-

dollisia lainsäädännön muutostarpeita. 

Työryhmän on tarkoitus pureutua laajasti 

perheiden sosiaalityön ja lastensuojelun 

ongelmakohtiin sekä arvioida lastensuoje-

lulain soveltamiseen liittyviä ongelmia. 

Työryhmä tekee selvityksensä perusteella 

tarvittavat toimenpide-ehdotukset. 

 

Työryhmän puheenjohtajana toimii ylisosi-

aalineuvos Aulikki Kananoja. Työryhmän 

muita jäseniä ovat muun muassa dosentti 

Matti Rimpelä, Mannerheimin lastensuoje-

luliiton pääsihteeri Mirjam Kalland sekä 

lastensuojelun kokemusasiantuntija Pesä-

puu ry:n selviytyjät -ryhmästä. 

 

"Lastensuojelun toimivuudessa on olennai-

sia puutteita aliresursoinnista huonoihin 

toimintakäytäntöihin. Viranomaisten väli-

sessä tiedonkulussa ja yhteistyössä on pal-

jon parannettavaa. Asettamani työryhmän 

tehtävänä on läpivalaista sosiaalityön ja 

lastensuojelun kenttä perusteellisesti, jotta 

yksikään hädänalainen lapsi ei jäisi ilman 

tarvitsemaansa apua siksi, että systeemi ei 

toimi", peruspalveluministeri Guzenina-

Richardson toteaa. 

 

Työryhmän toimikausi kestää 31.3.2013 

asti. Työryhmä luovuttaa väliraporttinsa 

peruspalveluministerille marraskuun 2012 

loppuun mennessä. ■ 
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KENELLE MIEHEN TYÖ –PALKINTO 2012? 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Miesja-

osto pyytää ehdotuksia vuoden  2012 Mie-

hen työ -palkinnon saajaksi nuorten paris-

sa tehdystä  tasa-arvotyöstä viimeistään 

keskiviikkona 3.10.2012 osoitteeseen  ar-

to.jokinen(at)uta.fi. Ainoastaan perustellut 

ehdotukset otetaan huomioon. 

 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta myöntää 

Miesjaoston ehdotuksesta  vuosittain Mie-

hen työ –palkinnon henkilölle tai taholle, 

joka on  työllään tai muilla ansioillaan edis-

tänyt sukupuolten välisen  tasa-arvon to-

teutumista erityisesti miehiin tai poikiin 

liittyen,  edistänyt miesten ja poikien 

emansipaatiota ja purkanut kapeita  suku-

puolirooleja. 

 

Palkinnolla neuvottelukunta haluaa muis-

tuttaa, että tasa-arvon  edistämisestä hyö-

tyvät sekä miehet että naiset. Palkintoa ja-

ettaessa  huomioidaan työn pitkäjäntei-

syys, ja samalla kannustetaan myöntei-

sen  esimerkin antaneita tahoja jatkamaan 

työtään. 

 

Palkintoa on jaettu vuodesta 1998 lähtien 

yhteensä kolmetoista kertaa.  Viime vuon-

na palkinnon sai Ralf Sund työstä eronnei-

den miesten  oikeudesta isyyteen ja lasten 

oikeudesta kumpaankin vanhempaan. 

 

Parhain terveisin ja lisätietoja: 

 

Arto Jokinen 

Miesjaoston sihteeri, TANE 

arto.jokinen(at)uta.fi 

050 346 9534 
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MIESTEN VIIKKO 5.-11.11.2012 

5.-11.11.2012 
 
Järjestyksessään kahdeksas vuosittai-

nen Miesten Viikko toteutetaan jäl-
leen isänpäivään päättyvällä  

viikolla marraskuussa.  
 

Tämän vuoden teemaksi on valittu  
TERVE MIES  

TERVEESSÄ RUUMIISSA. 
 

Hyvinvointi on kokonaispaketti, joka 
koostuu sosiaalisesta, henkisestä ja 

fyysisestä elementistä.  Näitä kohen-
tamalla me miehet saamme  

hiljalleen vuoteen kaksitoista kuu-
kautta, jaksamme työssä paremmin  

ja ehkäisemme syrjäytymistä  
eri muodoissaan. 

 
Viikon ohjelmassa on monenlaisia se-

minaareja, näyttelyjä ja esityksiä.  
Mikäli haluatte maininnan omasta 

tarjonnastanne Miesten Viikon ohjel-
maan, käykää täyttämässä tapahtu-

mailmoituslomake osoitteessa 
www.miestenviikko.fi. 

 
Tervetuloa mukaan tukemaan miehiä 

muuttuvassa yhteiskunnassamme! 

POIMINTOJA OHJELMASTA 
 

 
 

Miesten Viikon avajaistempaus  
Tahdon portaat 
5.11.2012 

Lisätietoja myöhemmin – seuraa ilmoitte-
lua netissä! 
 
Hetki isänä -valokuvanäyttely 
5.-9.11.2012 - Vaasan Opistotalo, Opistokatu 1 

Hetki isänä -valokuvanäyttely on nähtävis-
sä Vaasan opiston kahviossa opiston au-
kioloaikoina koko viikon. Näyttelyn ava-
jaispäivänä maanantaina 5.11.2012 klo 18 
opistotalolla avoin luentotilaisuus isyyden 
merkityksestä. Luennoitsijana miestyön 
suunnittelija Visa Kuusikallio Ensi- ja tur-
vakotien liiton Miesten keskuksesta. Näyt-
telyn järjestää Vaasan ensi- ja turvakoti ry. 
 
Miesaiheista kirjallisuutta Lahdessa 
5.-11.11.2012 - Pääkirjasto, Lahti 

Esillä miesaiheista kirjallisuutta ja aineis-
toa. 
 
Miesaiheista kirjallisuutta Sampolassa 
5.-11.11.2012 - Sampolan kirjasto, Tampere 

Miesaiheista kirjallisuutta ym. aineistoa 
esillä ja lainattavana. 
 
Miesteemainen aineistonäyttely 
5.-11.11.2012 - Koivukylän kirjasto, Vantaa 

Miesten Viikon teemaan, Terve mies ter-
veessä ruumiissa, perustuva aineistonäyt-
tely Koivukylän kirjastossa. 
 
Miesten Viikon teema-aineistoa Joen-
suussa 
5.-11.11.2012 - Joensuun seutukirjasto, Koskikatu 25, 
Joensuu 

Joensuun seutukirjaston pääkirjaston ala-
aulaan on koottu Miesten viikon teemaan 
sopivaa aineistoa. 

Maanantai 5.11. 
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MIESTEN VIIKKO 5.-11.11.2012 

 

Movember - viiksien kausi 
Marraskuu 2012 

Marraskuussa joka vuosi Movember pyy-
tää miehiä ympäri maailman kasvattamaan 
viikset. Tarkoituksena on kerätä varoja ja 
nostaa tietoisuutta miesten terveysongel-
mista. Movember-viikset kasvatettiin en-
simmäisen kerran Australiassa vuonna 
2003, ja siitä lähtien Movemberin viesti 
miesten terveyden puolesta on levinnyt 
ympäri maailmaa.  
 

Porukkajuoksu 
5.11.2012 - Sellon kirjasto, Leppävaara, Espoo 

Lisätietoja myöhemmin – seuraa ilmoitte-
lua netissä! 
 

Vahvista isyyttä! –iltapäivä 
5.11.2012 klo 12-16 - Utran auditorio Väisälänkatu 4, 
Joensuu 

Kuka sanoi, että isäksi synnytään? Isäksi 
kasvetaan! Tervetuloa kuuntelemaan ja 
keskustelemaan tämän päivän isyydestä. 
Iltapäivämme antaa eväitä isien kanssa toi-
miville ammattilaisille ja muille isätoimin-
nasta kiinnostuneille. Esittelemme myös 
Vahvista isyyttä -hankkeen tuottamia neu-
voloihin lähetettyjä isäkortteja. Näiden li-
säksi iseille omistetun iltapäivän aikana 
pohditaan yhdessä, kuinka isätoimintaa 
voidaan kehittää Joensuun alueella. Ohjel-
ma netissä. 
 

 
 

Maahanmuuttajamiesten terveys -
seminaari 
6.11.2012 

Miessakkien Vieraasta Veljeksi -projekti 
järjestää seminaarin maahanmuuttaja-
miesten terveydestä ja terveyseroista. Oh-
jelma tarkentuu myöhemmin. 
 

 
Näyttelijä Tapio Liinoja puhuu miehenä 
6.11.2012 klo 18 - Sellon kirjasto, Leppävaara, Espoo 

Näyttelijä laulaja Tapio Liinoja tulee Mies-
ten Viikolla haastateltavaksi miehisestä 
näkökulmasta Sellon kirjaston lavalle. 
Haastattelijana Esko Nick Sellon kirjastos-
ta. 
 

 
 

Miehen hyvinvointi -tempaus 
7.11.2012 klo 17-19 - Liikekeskus Chydenia, Kokkola 

Miehet pääsevät tarkistuttamaan verenpai-
neensa. Ohjelma sisältää musiikkia ja in-
formaatiota Mieskeskuksen toiminnasta. 

 
 
 

Terve Mies Terveessä Ruumiissa -
seminaari 
8.11.2012 klo 12-16 - Pfizer Oy, Tietokuja 4, Helsinki 

Miesten Viikon pääseminaari. Ohjelma tar-
kentuu myöhemmin 

 

 
 

Missä pojat? - Tampereen 15. miespäi-
vät 
9.-10.11.2012 - Tampereen työväenopisto, Sampola 

Ohjelma perjantaina klo 12–16 
Jouko Karjalainen: Mies sosiaalisena ongel-
mana 
Jari Heinonen: Minne miestyöt kadonneet... 
Timo Mäkelä: Pojan polku maailmalle 
 
Perjantai-iltana kello 19 Vihtorin kirjastos-
sa hotelli Tammerissa Jussi Lähde juontaa 
kolmen väittelyn erän, mukana mm. Marko 
Kulmala ja Antti Örn. 

Tiistai 6.11. 

Keskiviikko 7.11. 

Torstai 8.11. 

Perjantai 9.11. 

→ 
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MIESTEN VIIKKO 5.-11.11.2012 

 
Paneelikeskustelu ja musiikkia 
9.11.2012 - Sellon kirjasto, Leppävaara, Espoo 

Lisätietoja myöhemmin – seuraa ilmoitte-
lua netissä! 

Vahvista isyyttä! -iltapäivä 
9.11.2012 klo 12-15 - Seurakuntakeskuksen juhlasali, 
Kirkkokatu 5, Lahti 

Kuka sanoi, että isäksi synnytään? Isäksi 
kasvetaan! Tervetuloa kuuntelemaan ja 
keskustelemaan tämän päivän isyydestä, 
jota tukemaan on tehty neuvolassa jaetta-
via isäkortteja. Näiden lisäksi iseille omis-
tetun iltapäivän aikana tutustutaan myös 
Lahden ensi – ja turvakotien toimintaan ja 
saatavilla oleviin tukipalveluihin Lahden 
alueella. 

 
 
 

Missä pojat? - Tampereen 15. miespäi-
vät 
10.11.2012 - Tampereen työväenopisto, Sampola 

Lauantain ohjelma klo 11-17 
Tapio Bergholm: Mieskomitea asetettava! 
Matti Rimpelä: Oman onnensa nojassa? 
Paneeli: Tero Karvinen, Juha Mäki-Ketelä, 
Miika Lehtonen, Joonas Kekkonen, Tuula 
Tuominen. Paneelistien omimpina aiheina 
nuorten vaihtoehdot, pojat ja koulu, poiki-
en varhaiskasvatus, Poikien puhelimen ko-
kemukset, nuoret miehet sosiaalityön asi-
akkaina. 
 
Poikien pelejä ja ompelukurssi 
10.11.2012 - Sellon kirjasto, Leppävaara, Espoo 

Lisätietoja myöhemmin – seuraa ilmoitte-
lua netissä! 

 
 

Hyvää isänpäivää! 
11.11.2012 Suomi 

Lauantai 10.11. 

Sunnuntai 11.11. M
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LAKI JA JÄRJESTYS SE OLLA PITÄÄ! 

Pääkaupunkiseudun yhdysmiehemme Sa-
mi Koikkalainen sai kesän jälkeen mielen-
kiintoisen yhteydenoton; löytyisikö Mies-
sakeista ryhmä elokuvaekstraajia? Löytyi. 
Varhain eräänä elokuisena aamuna ko-
koonnuimme Helsingin legendaariselle, 
muutama tovi sitten käytöstä poistetulle 
Pikku-Roban poliisiasemalle. Tarpeiston 
väki tälläsi meistä uljaita 60-lukulaisia po-
liiseja! 
 
Kyseessä oli ohjaaja Taru Mäkelän uuden 
elokuvan ”Mieletön elokuu” kuvaukset. 
Olimme mukana kohtauksessa, jossa näyt-
telijä Esko Salmisen esittämä poliisipamp-
pu jakoi meille käskyjä liittyen oikeisiin 
tapahtumiin Helsingissä vuonna 1962. 

Tuolloin kaupungissa järjestettiin 18 000 
osallistujan nuorisofestivaali ja festivaali-
kansaa tuli ympäri maailmaa juhlimaan 
rauhan ja ystävyyden sanomaa. Samalla 
tapahtuma aiheutti päänvaivaa valtioval-
lalle ja järjestyksenpitäjille. Mukana kuva-
uksissa olivat myös näyttelijät Pirkka-
Pekka Petelius ja Tommi Korpela. Elokuva 
tulee teattereihin keväällä 2013. 
 
Tällaisia vastaavia pyyntöjä meille tulee 
tasaisin väliajoin. Kokemus elokuvaekst-
raamisesta oli jo sinänsä mieleenpainuva, 
ja näyttelijäpalkkiot osoitimme yksissä 
tuumin Miessakit ry:n toiminnan hyväksi. 
Ryhmämme koostui yhdeksästä miehestä - 
superkiitos kaikille mukana olleille! 

Sivuosa-Oscarit haussa! 
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SUOMALAINEN MIESKENTTÄ MUUTOKSESSA 

asiaksi elämässään, ovat kantaneet vas-

tuunsa ja kantavat edelleen. Yhteiskunta-

muutokseen mukautuen. Ehkä olennainen 

muutos tällä hetkellä on eräänlaisen epä-

varmuuden lisääntyminen siitä, että saam-

meko me miehet olla miehiä. Normaaleista, 

hyvistä ja hyvää tarkoittavista asioista pu-

hutaan hieman varovasti, hyssytellen, tu-

kea etsien. Tarve on olla jotakin, mutta ar-

veluttaa, että saanko olla sitä mitä olen, 

olenko tehnyt jotain väärää, ehkäpä pa-

rempi olla hiljaa… Tällainen itseensä kä-

pertyminen ei ole kenellekään hyväksi, ei 

miehelle itselleen, ei lähipiirille, ei yhteis-

kunnalle. 

 

Yhteiskunnassamme on useita mieserityi-

siä haasteita, joihin meidän mieskentällä 

toimijoiden pitää löytää ratkaisuja. Sel-

keimmät konkreettiset haasteet liittyvät 

miesten hyvinvointiin ja asemaan erokrii-

seissä, sekä siihen, millä tavalla miehet 

hyödyntävät julkisia palveluja tai miten 

niissä miehiä osataan tukea. Kyse ei ole sii-

tä, että miehet olisivat haluttomia tai vähät 

välittäisivät hyvinvoinnistaan, vaan siitä 

yksinkertaisesta asiasta, että me vasta kol-

lektiivina opettelemme sanoittamaan hy-

vinvointitarpeitamme. Nykyään asiat tulee 

hoituakseen sanoittaa – hyvä niin – ja vain 

mies voi lähtökohtaisesti sanoittaa sen 

minkä sisimmissään miehenä tuntee. 

 

MIESTYÖ. Miehiin liittyen yhteiskunnas-

samme on yhä vahvemmin herätty teke-

mään monenlaista miestyötä, monenlaises-

ta lähestymiskulmasta. Kategorisesti jaan 

ne kahteen; on sellaista miestyötä, jossa 

Teksti Tomi Timperi (puheenvuoro, Mieskysymys –kirjan 

julkistamistilaisuus, 7.9.2012 Säätytalo, Helsinki) 

 

Arvoisa ministeri, hyvät läsnäolijat; Tänään 

julkaistavasta teoksesta löytyvät artikkelit 

sekä Miessakit ry:n että Miesjärjestöjen kes-

kusliiton toiminnasta, enkä niihin varsinai-

sesti tässä puheenvuorossa paneudu. Sen 

sijaan tuon esille muutaman ajatuksen suo-

malaisesta mieskentästä tänä päivänä. 

 

Sosiaalipoliittisella mieskentällä on ollut 

lähihistoriassa kolme merkittävää muutos-

ajankohtaa: 1) sukupuolirooleihin kohden-

tunut sosiaalinen muutos 1900-luvun jälki-

puoliskolla, 2) sosiaalisen miestyön orga-

nisoituminen 90-luvun puolivälissä, ja 3) 

hyvin moniäänisen miesnäkökulman esille 

nousu 2000-luvulla.  

 

Jaan niin kutsutun mieskentän nyky-

yhteiskunnassa kolmeen (toisiinsa vahvas-

ti vaikuttavaan) pääosaan: 1) Miehet itse, 

2) Miestyö, ja 3) Tasa-arvotyö. Näistä kol-

mesta kaksi ensimmäistä muodostavat 

mieskentän kooltaan ylivoimaisen majori-

teetin. Sen sijaan tuo kolmas, joka henkilö- 

ja orgaanivolyymiltaan on selkeästi pienin, 

vaikuttaa yllättävän merkittävästi mies-

kentällä. Siksi olen kokenut tärkeäksi toi-

mia tälläkin tasa-arvotyön kentällä, eli vaa-

liakseni myös noiden kahden ensimmäisen 

sektorin hyvinvointia. 

 

MIEHET ITSE. Kun puhutaan miehistä it-

sestään, niin yleisesti ottaen miehet voivat 

hyvin, pitävät itsestään huolta, ovat aina 

arvostaneet perheen hyvinvoinnin ykkös-



L O K A K U U  2 0 1 2  Sivu 13 

 

mies on omana itsenään ensisijainen tuen 

ja hyvinvoinnin rakentamisen kohde, ja sit-

ten sellaista, jossa miehen tukemiseen on 

lähdetty jostain toisesta ensisijaisesta 

syystä. Tästä ensimmäisestä, mieslähtöi-

sestä lähestymistavasta tärkein esimerkki 

on Miessakit ry:n toiminta, ja tästä jälkim-

mäisestä esimerkiksi lastensuojelutyö tai 

työ- ja perhe-elämän kehittämistyössä tasa

-arvopoliittinen isyystyö. Kaikkia edellä 

mainittuja tarvitaan, ja ennen kaikkea tar-

vitaan edellä mainittujen yhteistyötä mm. 

ammatillisen oppimisen ja kokemusvaih-

don kautta. Miestyö on tällä saralla muu-

toksessa juuri nyt, sillä aikaisemmin nämä 

mainitsemani kaksi kategoriaa toimivat 

erillään, eivät oikein löytäneet yhteistä hy-

vää, mutta nykyään yhteistyö on alati syve-

nevää, ja on aikaansaatu jo lukuisia onnis-

tuneita yhteishankkeita. 

 

TASA-ARVOTYÖ. Tasa-arvotyön saralla, ja 

siihen linkittyvällä mieskentällä on toistai-

seksi vielä eniten eräänlaista epäluotta-

muksen ilmapiiriä, ehkä vielä poteroitu-

mistakin. Mutta kun vertaan tilannetta pa-

rinkymmenen vuoden taakse, ollaan kyllä 

jo merkittävästi paremmassa vaiheessa. 

Psykologisesti mies- ja naisasioiden pohti-

jat jännittävät vielä toisiaan, varmuuden 

vuoksi pidetään kiinni omasta, mutta ny-

kyään istutaan jo samoissa rakenteissa, yh-

dessä. Se on kaiken hyvän alku ja juuri, ja 

olen siitä hyvin iloinen. Vielä kun lopulta 

vahvistuu sekin ymmärrys, että tasa-

arvotyön pitäisi itse asiassa tähdätä hyvin-

vointiin, niin avot, sitten olemme tehneet 

historiaa, josta meitä kiitetään. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jokinen Arto (toim.)  
Mieskysymys. Miesliike, -työ, -tutkimus 
ja tasa-arvopolitiikka  
 
Mieskysymys esittelee ensimmäisen 
kerran koko suomalaisen mieskentän.  
Kirjan ensimmäisessä osassa pohditaan 
miesten ja tasa-arvon välistä suhdetta ja 
sen haasteita tasa-arvopolitiikalle. Toi-
sessa osassa suomalaisen miesliikkeen 
edustajat kertovat miesliikkeestä 2010-
luvulla, ja mitä miehet vaativat. Kolmas 
osa esittelee miesten ja poikien parissa 
tehtävää laajaa kolmannen sektorin työ-
tä, ja tuo hyvin esiin miesten kokemat 
psykososiaaliset ongelmat. Työ yltää po-
jista maahanmuuttajamiehiin, isyydestä 
väkivaltaan. Kirja syventyy myös 2000-
luvun suomalaiseen mies- ja maskulii-
nisuustutkimukseen: mitä on tehty ja 
mitkä ovat tulevaisuuden haasteet.  
 
Tampere University Press. TUP (2012) 

ISBN 978-951-44-8898-6  

→ 
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Tasa-arvopoliittiselle mieskentälle on 

2000-luvulla tullut mukaan yhä enemmän 

myös miesten oikeuksista huolestuneita, 

monesti nk. yhden asian liikkeitä. Myös va-

kavan kaltoinkohtelukokemuksen ja epä-

toivon kautta vihamielisiksi äityneet vaa-

teet ovat nostamassa päätään. Tällaiset il-

miöt kertovat aina ensisijaisesti siitä, että 

jotakin merkittävää on jäänyt asianmukai-

sesti huomioimatta, ja siihen tulisi mm. 

valtiovallan ytimestä lähtien osattava olla 

aikuisessa suhteessa. On olennaista huomi-

oida, että vaikkakin oikeuksia vaativien 

liikkeiden viesti on monasti sellaista, ettei 

se houkuta yhteistyöhön, niin taustalla on 

jotakin todellista hätää.  

 

MJKL. Kaikesta edellisestä, mutta ehkä 

kaikkein eniten tuosta tasa-arvokentän 

joiltain osin huolestuttavastakin tilantees-

ta johtuen tuli myös ajankohtaiseksi perus-

taa Miesjärjestöjen keskusliitto kokoa-

maan ensin miesnäkökulmaista vaikutta-

mista ja toivottavasti jatkossa myös mies-

työtä. Yhteiskunnan suhteen orgaani on 

mielekäs, kun tavoitteeksi eri ministeriöt 

asettivat, että olisi tärkeätä voida saada 

kohdennetusti miesnäkökulmaisia lausun-

toja. Tällaista asemaa puolitoista vuotta 

toiminut keskusliitto tavoitteleekin, mutta 

rakentaminen on väistämättä hidasta. 

Olennaisinta on, että liitto kokoaa eriläh-

töistä miesnäkökulmaa, kasvaa keskuudes-

saan rakentajaksi ja on näin haluttava ra-

kentajakumppani myös yhteiskunnassa. 

 

KOMITEAMIETINTÖ. Kun aiemmin mai-

nitsin, että tällä hetkellä mies- ja tasa-arvo-

kenttä on hyvin moniääninen, tarkoittaa se 

usein myös sitä, että kiistellään ja väänne-

tään siitä, kuka tulkitsee minkäkin tilaston 

oikein, ja onko miehillä ongelmia siinä vai 

tässä. On tärkeätä, että lähdemme tavoitte-

lemaan irtipääsyä näistä poteromaisista 

asetelmista. Tarvitsemme laajamittaista 

kansallista tutkimusta miesten hyvinvoin-

tiin ja tasa-arvoisuuteen liittyen. On asetet-

tava kansallinen komitea, joka lähtee oh-

jaamaan tällaisen tutkimuksen toteutta-

mista mahdollisimman asenteettomalta ja 

neutraalilta pohjalta. 

 

HYVYYS. Merkittävin muutos mies- ja tasa

-arvokentällä – josta myös olen hyvin iloi-

nen – on se, että mieheys on hiljalleen alet-

tu nähdä hyvänä ja miehet tukemisen ar-

voisina. Tämä on kaikkein tärkeintä. Kuten 

aina haluan tärkeimpänä viestinäni esille 

tuoda, naiset ovat hyviä, ja miehet ovat hy-

viä, ja he haluavat toisilleen hyvää. Naisten 

ja miesten toisiaan kunnioittavan kump-

panuuskulttuurin vaaliminen tulee olla 

primääritavoite myös mieskentällä. 

 

KIITOS. Kiitoksia Tasa-arvoasian neuvot-

telukunnalle ja erityisesti miesjaoston sih-

teerille Arto Jokiselle tämän merkittävän ja 

varmasti monilta osin myös haasteellisen 

työn toteuttamisesta. On mahtavaa, että 

ennakkoluulottomasti on annettu mahdol-

lisuus moniäänisen miestyön ja -näkökul-

man tulla esille samoissa kansissa. Näkisin, 

että kun ymmärrys ja tietoisuus mieseri-

tyisyydestä julkaisunkin myötä syvenee, 

on kyseessä jälleen yksi tärkeä askel mies-

ten hyvinvoinnin vahvistamisessa. ■ 

→ jatkuu edelliseltä sivulta 
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EROSTA ELOSSA 

ERORYHMÄOHJAAJA –KOULUTUS 29.-30.11.2012 

Miessakit ry on järjestänyt miesten eroryh-

miä Suomessa vuodesta 2007 alkaen. Ero-

ryhmä on osoittautunut olevan avun ja tuen 

muotona erotilanteessa olevalle miehelle 

erittäin toimiva ja pidetty käytäntö. Ryhmiä 

kokoontuu tällä hetkellä 13 paikkakunnalla 

ympäri maata. Toimintaa on tarkoitus edel-

leen laajentaa ja samanaikaisesti vahvistaa 

jo mukana olevien paikkakuntien ohjaaja-

resursseja. 

 

Eroryhmäkoulutus antaa valmiuden toimia 

eroryhmäohjaajana ja toteuttaa Miessakki-

en eroryhmämallia. Koulutus on tarkoitettu 

myös täydennyskoulutukseksi ammattilaisil-

le, jotka haluavat syventää omaa miesnäkö-

kulmaista ymmärrystään eroasioissa. 

 

Hyödyt osallistujalle 

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on tunte-

mus Miessakit ry:n eroryhmämallista ja 

ryhmän sisällöistä ja hän voi toimia ero-

ryhmien ohjaajana.  

 

Kenelle 

Kaikille vertaiseroryhmän ohjaamisesta 

kiinnostuneille miehille ja ammattilaisille, 

jotka haluavat ryhtyä ohjaamaan eroryh-

miä. 

Toteutus 

Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää, 

yhteensä 12 tuntia ja 4 tuntia ennakkoteh-

täviä. Koulutus käsittää mm. seuraavia ele-

menttejä: eroryhmän rakenne ja teemat, 

miesten kokeman eron erityispiirteet, ero 

kriisinä, ohjaajan roolit ja tehtävät. Oppi-

mismenetelminä ovat luennot, ryhmätyöt 

ja itsenäiset tehtävät. 

 

Aika ja paikka 

Torstaina 29.11.2012 klo 10-16 ja  

Perjantaina 30.11.2012 klo 9-15 

Miessakit ry, Annankatu 16 B 28, Helsinki 

 

Kouluttaja 

Vastaava erotyöntekijä Jouni Linnankoski 

Erosta Elossa/Miessakit ry  

 

Hinta 

Koulutus on yksityishenkilöille ilmainen. 

Organisaatioille koulutuksen hinta on 

300€/osallistuja. 

 

Ilmoittautuminen 12.11.2012 mennessä 

Vastaava erotyöntekijä Jouni Linnankoski 

044 751 1333 

jouni.linnankoski@miessakit.fi 



Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten ver-
kostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmie-
hiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yh-
distyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille 
suunnatuista palveluista. 

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

Pääkaupunkiseutu 
Sami Koikkalainen 
040 731 2021 
sami.koikkalainen@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 
050 375 6333  
mika.kanervo@valmentajasi.fi 

Riihimäki 
Markku Alhorinne 
050 339 8059 
markku.alhorinne@miessakit.fi 

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

Järvenpää 
Risto Salovaara 
040 537 2038 
rsalovaara@gmail.com 

Rovaniemi 
Jouni Syväjärvi 
040 731 9356 
jouni.syvajarvi@lapinensijaturvakoti.fi 

Rovaniemi 
Pekka Hakala 
050 500 2119 
pekka.hakala@miessakit.fi 

   

mailto:velipekka.malkiainen@gmail.com

