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Kiireinen, antoisa, haasteellinen ja aikaan-
saapa kevätkausi alkaa olla paketissa. On 
aika koota, kiittää ja kumartaa. 
 
Miessakit ry:n yhdysmiehet kokoontuivat 
toukokuun lopussa perinteiseen, vuotui-
seen tapaamiseen - tällä kertaa Päijät-
Hämeen yhdysmiesnelikon isännöiminä 
Nastolassa. Mukana oli aiempaa enemmän 
uusia kasvoja, mutta perinteisiä rientoja. 
Ensimmäisen päivän sykähdyttävin koke-
mus taisi olla em. nelikon ynnä erään hollo-
lalaisrouvan yhdessä rakentama ja esittä-
mä teatteriesitys Miehen matka 50-luvun 
rintamamiestilalta tähän päivään. Ja me 
muutkin pääsimme osallisiksi luomisen 
tuskasta ja ramppikuumeen auvosta, sillä 
esityksen jälkeen teimme ryhmätöinä alku-
peräisesitykselle vaihtoehtoisen lopun, jon-
ka esitimme koko poppoolle. Eittämättö-
män antoisaa - kiitos vielä kerran rohkeu-
desta ja hienosta ideasta. 
 
Toisena päivänä edellisillan paljulionnasta 
herkistyneinä suunniteltiin yhdysmiestoi-
minnan rakenteita ja tulevaisuutta. Yhdys-
miesverkoston yhä laajentuessa koettiin 
tärkeäksi luoda koko maan kattava alueja-
ko, jonka perustalta lähialueiden yhdys-
miehet voivat yksissä tuumin tukea toisi-
aan ja kehittää määrätietoisemmin alueel-
lista toimintaa. Lopuksi sovittiin, että vuo-
den 2012 tapaaminen pidetään Tampereel-
la Pekka Huttusen isännöimänä. Toisaalta 
tästä lehdestä löytyy muutama tapaamisen 
tunnelmaa maalaava kuvataideteos. 
 
* * * 
 

Miessakit ry:n henkilökunta on jälleen vah-
vistunut yhdellä kokoaikaisella työntekijäl-
lä. Toivottakaamme vielä koko jäsenistön 
voimin Tervetulleeksi Kari Vilkko, joka 

aloitti Erosta Elossa –toimintamme toisena 
työntekijänä toukokuun alussa. Samalla 
mahdollistui myös kolmannen varsinaisen 
toimipisteemme perustaminen - Helsingin 
ja Lahden lisäksi on meillä koti nyt myös 
Tampereella. Lisää tästäkin asiasta toisaal-
la tässä lehdessä. 
 
* * * 
 
Vapaaehtoistoimintamme kehittäjä Jarmo 
Holttinen on ollut aktiivinen mm. Patik-
kasakki-toiminnan kehittämisessä eri kon-
teksteissa ja paikkakunnilla. Syksyksi on-
kin lupa odottaa lisää hänen rakentamiaan 
kokonaisuuksia erityisesti kansalaistoimin-
tamme virkistämiseksi ja vahvistamiseksi. 
Osaan uusista kuvioista palan halusta itse-
kin liittyä. 
 
* * * 
 
Lopuksi haluan todeta, että kevään työläin 
haasteemme, kaksipäiväinen Miestyön 
Foorumi –tapahtuma (joka rakennettiin 
yhteistyössä Ensi– ja turvakotien liiton 
kanssa) saatiin erinomaisesti toteutettua. 
Henkilökuntamme teki hankkeessa Miehen 
työn! 
 
Rentouttavaa kesää kaikille! 

 
 
 
 

Tomi Timperi 
toiminnanjohtaja 
Miessakit ry 

TYÖN NAUTINNOLLISIA HEDELMIÄ 
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RETRIITIN JÄLKEEN 

Teksti Sami Koikkalainen 

 
Retriitin jälkeen oli oloni levollinen, kehoni 
levännyt ja mieleni huolista vapaa. Aloitus-
lause ehkä vastaa otsikkoon, muttei välitä 
kuvaa siitä henkilökohtaisesta prosessista, 
joka tuohon tilaan johti, eikä siitä, miltä sen 
jälkeen tuntui. Koin tarvetta ymmärtää it-
seäni jälleen hiukan enemmän, joten vietin 
viikonlopun hiljaisuuden retriitissä. 
 
Viikonloppu hiljaisuudessa, vain itsensä 
kanssa, haastelematta ja ennen kaikkea 
poissa näistä päivittäisen tutuista ympy-
röistä. 
 
Aivan aluksi huomasin, että tavoiteltu ir-
tautuminen vakiintuneesta elämänkulusta 
vaatii neutraalin ympäristön eli arjesta 
muistattavat tekijät eivät olleet häiritse-
mässä ympärilläni. Ennen retriittiä sain 
ystäviltäni vastakommentteja, joissa he 
mainitsivat omalta kohdaltaan mm. että 
”minun hiljentymispaikkani on metsä”, 
”merellä suljen kaiken arkisen pois”, jne. 
Näin varmastikin on, mutta minulle ne ei-
vät, tämän kokemuksen jälkeen, aivan vas-
taa sitä retriittiä, kuten itse sen nyt, ensim-
mäisen kerran jälkeen, ymmärrän ja koen. 
Retriitin määritelmä viittaa vetäytymiseen 
ja hiljentymiseen. Käsitteeseen liittyy pitkä 
hengellinen perinne. Minulle retriitti il-
mentyy nyt jonkinlaisena ärsykkeistä va-
paana tilana (fyysinen ja henkinen), joka 
antaa mahdollisuuden - olla. 
 
Sitten osallistumispäätökseni jouduin en-
simmäisen kerran valintatilanteeseen, kun 
laitoin huoneessani kännykkää pois päältä 
konkreettisesti hiljentyäkseni viikonlopuk-
si. Olin ensin laittamassa puhelinta äänet-
tömälle, kun jo jouduin kohtaamaan itseni 
ja oman näennäisen tärkeyteni. ”Olen tääl-
lä itseäni varten, enkä päivystystehtävissä 

muita varten”. Tunsin pettymystä omista 
ajatuksistani, koska jouduin perustele-
maan itselleni OFF-napin käytön.  
 
Yhteisten pelisääntöjen ja ohjelman läpi-
käymisen sekä retriitin aloittamisen jäl-
keen ensimmäinen selkeä tyydytyksen 
tunne tuli siitä pienestä oivalluksesta, että 
”minun ei tarvitse”. Vaikka meitä on jouk-
ko ihmisiä samassa talossa, minun ei tar-
vitse huomioida heitä. Minun ei tarvitse 
olla sosiaalinen, ei tarvitse heittää pik-
kunäppäriä kommentteja kohtaamistilan-
teissa. Ruokapöydässä minun ei tarvitse, 
perinteisessä mielessä, kohdata muita eikä 
keskustella sosiaalisesti hyväksyttävistä 
aiheista. Saatoinkin yhteisillä aterioilla jää-
dä tuijottamaan suolapurkkia tai metsäistä 
näkymää minuuteiksi, kun siinä hetkessä 
jokin ajatus mieleni valtasi. Koska retriitis-
sä kunnioitetaan sekä omaa että toisten 
hiljaisuutta, oli ohjelman puolesta erikseen 
mahdollisuus luottamukselliseen keskus-
teluun ohjaajan kanssa, mikäli siihen tar-
vetta tunsi. 
 
Viikonloppu lensi hiljaisilla siivillä ja jäl-
keenpäin tarkasteltuna huomasin, että noi-
na muutamana elämäni päivänä kävin läpi 
selkeitä vaiheita ja koin erilaisia tasoja it-
sessäni. 
 
Ensimmäisellä tasolla huomasin primaa-
risti tarvitsevani unta ja lepoa. Syynä lie-
nee ollut sekä väsymys talvesta ja arjen 
toimista että jonkinlainen kontrollista luo-
pumisen, vapaalle kääntämisen ja rauhoit-
tumisen tuoma uupumus. Nukuinkin useat 
päiväunet tuon viikonlopun aikana – olin-
han siellä itseäni varten. 
 
Toisella tasolla kohtasin kohinan. Kaikki se 
arjen tekeminen, eilisen ja huomisen mur-
heet, työpaineet, ruokalistat, ihmissuhtei-
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den kuviot ja muut asiat, jotka ovat mieles-
säni päivittäin ja jatkuvasti, ovat kohinaa. 
Nämä asiat ovat luonnollisesti operatiivi-
sen toiminnan edellytyksiä, mutta myös 
tehokkaita ’sordiinoja’ itseni ja elämäni vä-
lissä. Teen ja suoritan päivästä toiseen hel-
posti ilman, että koen tarvetta pysähtyä 
kuuntelemaan itseäni, sisintäni tai edes ke-
hoani. Nyt, siinä vain ollessani, tunnistin 
kohinan surullisen harmaat sävyt, mutta 
tunsin myös kuinka ne hitaasti valuivat 
päältäni, pois eristämästä itseäni itseltäni. 
Kohina ei selvästikään viihdy hiljaisuudes-
sa.   
 
Kolmannella tasolla annoin ajatusten tulla 
ja olla tulematta. Nyt oli helppo ottaa mie-
lenpäältä asioita aktiiviseen työstämiseen 
ja toisaalta tuntea kuinka ajatuksia vain 
tuli, oli ja meni – ilman että välttämättä 
prosessoin niitä. Ajatusten mukana tulivat 
tunteet. Kun kerrankin sallin itseni nähdä 
tunnevärejä – näin niitä. Lisäksi tein ruo-
kailujen lomassa useita kävelyretkiä keväi-

seen metsään. Pysähdyin kuuntelemaan 
lintuja, katselin metsää puilta ja havahduin 
pieniin ääniin aluskasvillisuudessa. Minul-
la ei ollut kiirettä minnekään. Minun ei tar-
vinnut lomailla tehokkaasti, jotta töihin pa-
latessani voin perustella itselleni ja muille 
lomani ollen hyvän ja antoisan. Siellä met-
sän siimeksessä kaivelin kepillä pieniä pu-
roja kevätlammikoista tienvierustan ojiin, 
viipyen keskittyneenä touhuissani pitkiä 
aikoja (kellonihan oli matkalaukussa). 
Tunsin siinä samalla, kuinka lapsena nau-
tin suunnattomasti kun sain veden virtaa-
maan, kaarnan palan seilaamaan ja pihaa 
kuivatettua. Tavoitin hetkeksi sen lapsuu-
den riemun – mistä se tunne tuli ja minne 
se meni. 
 
Neljännellä tasolla tuli rauha. Illalla laskeu-
duin levolle ja annoin unen tulla. Päivällä 
tein asioita, luin kirjoja, lepäsin, sen mu-
kaan miltä itsestäni tuntui – kuuntelin it-
seäni.  
 
Miltä minusta tuntuu nyt, kun aikaa on tovi 
vierähtänyt ja kohina tullut takaisin osaksi 
arkeani? Tunnen uudenlaista luottamusta 
siihen, että pystyn löytämään oikeaa mi-
nuuttani halutessani. Tiedostan entistä sel-
vemmin, kuinka elämäni on pitkälti valin-
tani. En ole ulkoa tulevien tilanteiden hen-
kinen vanki. En suinkaan ole päässyt tyys-
tin vanhoista tavoistani, stressaan edelleen 
turhista ja unohdan välillä itseni kuuntele-
misen, mutta täydellisyys ei olekaan ta-
voitteeni.  
 
Retriitti sopi minulle ja elämäni siihen het-
keen, ja selkeästi myös tuleviin.  
 
Niin se tulevaisuus – toisaalta mitä siitä – 
elän nyt – ja ymmärrän itseäni jälleen hiu-
kan paremmin. ■ 
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TUNNELMAKUVIA YHDYSMIESTAPAAMISESTA  
27.-28.5.2011 KALLIOJÄRVI, NASTOLA - KUVAT PEKKA HUTTUNEN 
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MIESSAKIT SEIKKAILI HELSINGIN NARINKKATORILLA 

Teksti Jarmo Holttinen 
Kuvat KKI-ohjelma / Mikko Käkelä 

 
 
Toukokuun toinen maa-
nantaiaamu aukeni kau-
niina, kun Miessakit ry 
pystytti osastonsa Hel-
singin Narinkkatorille 
osana SuomiMies seik-
kailee –rekkakiertueen 
käynnistystapahtumaa.  
 
Tapasimme päivän mit-
taan monia yhteistyö-
kumppaniemme tarjon-
nasta eli joogasta, jou-
siammunnasta, keilai-
lusta, tai chista ja pati-
koinnista kiinnostuneita 
miehiä, ja pääsimme sa-
malla kertomaan, mitä 
Miessakit laajemminkin 
touhuaa miesten kai-
kenpuolisen hyvinvoin-
nin eteen. Erityisesti 
mainittakoon hallituk-
semme jäsenen Sami 
Koikkalaisen ansiokas 
kontaktinotto torilla 
kulkijoihin. 
 
Miesten Patikkasakki –
liikuntaryhmät ovat ka-
veriporukoita, jotka saa-
vat tukea valtakunnalli-
sesta Kunnossa kaiken 
ikää (KKI) –toimintaohjelmasta. Helsingin 
ja Joensuun ryhmät jatkavat lajitutustu-
misiaan ja tapaamisiaan syksyllä, jolloin 
myös Tampereen ryhmä aloittaa toimin-
tansa.  
 

Miesten Patikkasakkeja pyritään jatkossa 
käynnistämään lisää ympäri maata, joten 
jos olet kiinnostunut ryhmän vetämisestä 
sitä tukevine koulutuksineen, ota yhteyttä: 
jarmo.holttinen@miessakit.fi. ■ 
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LISÄTIETOJA 
 

www.miessakit.fi/fi/
miesryhmatoiminta/ 

miesten_patikkasakit_2011 
 

www.kki.likes.fi 
 

www.suomimies.fi 

VASEMMALLA Helsingin bowlingliiton Ris-
to Sporalla oli esillä sangen näyttäviä kei-
lapalloja. 
 
 
OIKEALLA Miessakkien Jarmo Holttinen 
näyttää jousella tähtäämisen mallia – toki 
ilman nuolta… 
 
 
ALLA Äijäjoogan guru Veikko Tarvainen 
esitteli kumppaneineen muun muassa 
mieskuntoa kohentavaa lajiaan Narinkka-
torin esiintymislavalla. 
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VERTAINEN VIERELLE  
UUSI EROSTA ELOSSA –TYÖMUOTO STARTTAA TAMPEREELLA 

Teksti Kari Vilkko 

 
Erossa mies jää usein aivan yksin. Kun vai-
molla on sosiaalinen verkosto tukenaan, 
mieheltä huolien purkupaikka usein puut-
tuu. Erossa mies kaiken lisäksi kohtaa virka-
mieskunnan, jossa hän ei koe tulleensa kuul-
luksi. Erosta selvitäkseen mies tarvitsee tois-
ta eromiestä -  vertaistaan. Erosta Elossa –
vertaistukiverkostoa rakennetaankin täyttä 
vauhtia Tampereella. 
 
Erotilanteen tunnekuohujen keskellä mie-
hen halu ja kyky pitää huolta itsestään 
saattaa suorastaan romahtaa. Kun vaimo 
avautuu omaan sosiaaliseen tukiverkos-
toonsa, suomalainen mies lakaisee tun-
teensa vakan alle. Miehen on vaikea puhua 
erostaan kavereilleen ja jopa omille van-
hemmilleen tai sisaruksilleen. 
 
Lasten ja äidin hyvinvointi on usein eroti-
lanteessa keskiössä viranomaispalveluis-
sakin. Isän vointi jätetään monasti huo-
miotta eikä mies osaa omaa pahaa oloaan 
eritellä edes itselleen.  Viranomaisomais-
organisaation mieserityinen osaaminen-
kaan ole aina järin vahvaa. Neuvotteluti-
lanteessa naistyöntekijä saattaa ajattele-
mattomuuttaan suututtaa miehen, vaikka 
tarkoitus on päinvastainen. Sosiaalialan 
organisaatioista puuttuu usein viestintäta-
pa, jolla saavutetaan aito dialoginen vuoro-
vaikutus - miehen kielellä. 
 
Vertaistukihenkilö vierelle 
 
Erosta selvitäkseen mies tarvitsee toista 
miestä. Miessakit ry on alkanut suunnitella 
ja rakentaa uutta yksilölliseen vertaistu-
keen perustuvaa työmuotoa Erosta Elossa 
–palvelunsa sateenvarjon alle uudessa 
Tampereen toimipisteessään. Työmuoto 

konseptoidaan ja pilotoidaan Pirkanmaalla 
ja se levitetään valtakunnalliseksi. 
 
Uusi työmuoto vastaa erotilanteessa olevi-
en miesten henkilökohtaiseen ja moniulot-
teiseen tuen tarpeeseen. Tavoitteena on, 
että eron itse kokeneet, koulutetut vapaa-
ehtoiset vertaistukihenkilöt kulkevat orga-
nisoidusti erokriisissään kamppailevan 
miehen vierellä. Edelleen vertaiset ovat 
tarvittaessa miehen tukena viranomaispal-
veluissa. Tarkoituksena on kohentaa ero-
miehen itsetuntoa ja valmentaa häntä tär-
keiden neuvotteluiden lähestyessä ja siten 
luoda edellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen 
vaikuttavien sopimusten onnistumiseksi. 
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Vertaistukitoiminnan rakentamisen ohella 
Tampereen toimipiste vahvistaa Erosta 
Elossa –palvelua tarjoamalla eromiehille 
neuvontaa ja –ohjausta nyt myös pääkau-
punkiseudun ulkopuolella.  Jo tehtävänsä 
vakiinnuttanut Erosta Elossa -eroryhmä-
toiminta jatkuu edelleen Pirkanmaalla. 
Eroryhmät on suunnattu miehille, jotka ko-
kevat eron jälkimaininkien yhä koettele-
van tavalla tai toisella itseään. ■ 
 
Kirjoittaja (kuvassa vasemmalla) on nokialainen 
yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on aloittanut 
Erosta Elossa -työntekijänä Miessakit ry:n Tampe-
reen toimipisteessä toukokuussa 2011. Vilkko on 
toiminut mm. sosiaalityöntekijänä, lastenvalvojana, 
projektipäällikkönä, toimittajana, YK-rauhan-
turvaajana ja palomiehenä. 

 

Miessakit ry 
Tampereen toimipiste 

Kortelahdenkatu 7 
33210 Tampere 
044 751 1341 

kari.vilkko@miessakit.fi 
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ISÄTYÖN KEHITTÄMINEN ORGANISAATIOISSA  
MIESTYÖN FOORUMI IV:N (30.5.-1.6.2011 HELSINKI) SATOA 

Teksti Jussi Pulli (kehittämispäällikkö, Ensi- ja turvakotien 

liitto / Miesten keskus) ja Peter Peitsalo (kehittämispäällikkö, 

Miessakit ry) 

 

Miestyön - ja miehen kohtaamisen merki-
tys kehittämisen näkökulmasta eri organi-
saatioissa on noussut viimeisten vuosien 
aikana yhdeksi kehittämisen haasteeksi. 
Miesten roolit ja asenteet ovat olleet ja 
ovat muutoksessa niin Suomessa kuin 
muuallakin maailmassa ja miehet on näh-
tävä ja kohdattava auttamisjärjestelmässä 
uudella tavalla. Ajoittain on hyvä pysähtyä 
pohtimaan, miksi avioeroluvut pysyvät 
korkeina? miksi lasten ja perheiden pa-
hoinvointi lisääntyy? Olemmeko oikealla 
tiellä ja tiedämmekö todella, mitä lapset, 
naiset ja miehet tarvitsevat. Näemmekö 
miesasiakkaan voimavarana vai taakkana? 
Viime vuosina on todettu, että miehet tar-
vitsevat oman ajan ja paikan hakiessaan 
itselleen tukea, apua tai jotain muuta selvi-
täkseen arjen haasteista. Kuinka auttamis-
organisaatiot vastaavat tähän haasteeseen, 
vai pitäisikö niiden toimintaa arvioida uu-
delleen ja kehittää eteenpäin? 
 
Kokemukset ovat osoittaneet, että mies-
työn kehittäminen ei vaadi lisää taloudelli-
sia eikä henkilöstöresursseja. Se vaatii py-
sähtymisen pohtimaan mitä meidän asiak-
kaamme erityisesti tarvitsevat – tarvitsee-
ko mies sukupuolta edustava jotain muuta 
kuin nais-sukupuolta edustava. Täytyykö 
heidän kanssaan tehtävä työ olla erilaista 
ja voiko miestä auttaa vain mies? 
 
Miesasiakkaiden näkemykset esille 
 
Oman organisaation kehittämisen voi 
aloittaa tekemällä miesasiakkaille pieni-
muotoisen kyselyn miesten kokemuksista, 
toiveista ja tarpeista. Tämän tuloksen poh-
jalta on hyvä lähteä miettimään miten huo-

mioida ja kohdata miehiä siten, että he ko-
kevat tulevansa kuulluksi ja autetuksi. 
Miesten kanssa tehtävän työn tavoite on 
oltava koko perhettä auttavaa sekä per-
heen kaikki osapuolet huomioivaa. Ja en-
nen kaikkea lapsille miesten ja isien huo-
miointi on arvokasta ja kannattavaa. Kun 
kohdataan miehiä, naisia ja koko perhettä 
on syytä huomioida kukin perheen jäsen 
yksilönä. Pienillä huomioilla ja asioilla on 
asiakkaalle yllättävänkin suuri merkitys. 
Kysy tulevalta isältä neuvolakäynnin yh-
teydessä että, mitä tämä sinulle miehenä 
merkitsee? Pieni kysymys käynnin yhtey-
dessä, mutta sillä on suuri merkitys tule-
valle isälle! 
 
Organisaatiot koostuvat toimivista, sovi-
tuista rakenteista. Rakenteiden sisällä on 
mahdollista suunnitellusti ja yhdessä ke-
hittää miestyön osa-aluetta. Tässä työpa-
jassa käydään läpi yhtä testattua mallia, 
jota Ensi- ja turvakotien liiton Miesten kes-
kus on pilotoinut. Hyviä tuloksia on saatu 
kun on käyty esimerkki tapausten kautta 
läpi miesten kohtaamista ja siten, että mu-
kana on ollut moniammatillinen työryhmä.  
Tässä työpajassa meillä on mahdollista 
pohtia yhdessä miestyön kehittämistä or-
ganisaatiossa ja rakentaa yhdessä entistä-
kin parempaa huomista, jossa tulemme ta-
savertaisemmin kohdatuksi asiakkaina. 

Ensi– ja turvakotien liitto ja Miessa-
kit ry järjestivät yhteistyössä touko-
kesäkuun 2011 vaihteessa Miestyön 
Foorumi IV –tapahtuman Helsingis-
sä. Tässä juttusarjassa julkaisemme 
joitakin seminaarin pää– ja työpaja-
alustuksia. 
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Isätyön kehittäminen perustehtävän 
näkökulmasta 
 
Isätyön kehittäminen on mahdollista ja 
usein myös järkevää kytkeä osaksi olemas-
sa olevaa perustyötä. Tämän avuksi Mies-
sakit ry:n Miestyön Osaamiskeskus on ra-
kentanut kuusikohtaisen Mies Asiakkaana 
-kehittämisprosessin, joka on tarkoitettu 
erityisesti työyhteisön yhteiseksi kehittä-
misen välineeksi. Kehittämisprosessi ra-
kentuu seuraavista osista: 
 
 Alkuvalmistelut 
 Nykytilan kartoitus 
 Työryhmän keskustelu kartoituksen 

tuloksista 
 Kehittämissuunnitelman täyttäminen 
 Työryhmän keskustelu kehittämiseh-

dotuksista 
 Toimintasuunnitelman laatiminen 
 
Kehittämisprosessi käynnistetään alkuval-
misteluilla, johon sisältyy muun muassa 
vastuuhenkilön valinta ja prosessin läpi-
vientiin ja toteutukseen liittyvää tiedotta-
mista. Nykytilan kartoitusosassa jokainen 
työntekijä pohtii itsenäisesti miesasiak-
kaan näkökulmasta henkilökohtaista ja or-
ganisaation perustehtävää, miehen kohtaa-

mista, työn organisointia ja työmenetelmiä 
sekä organisaatiossa vallitsevaa työ- ja toi-
mintakulttuuria. Tämän jälkeen työyhteisö 
käy läpi saatuja tuloksia, joiden pohjalta 
jokainen työntekijä työstää jälleen itsenäi-
sesti kehittämisehdotuksia. Kehittämiseh-
dotusten teemat käsittelevät miesten kans-
sa tehtävää työtä sekä yksikön että työnte-
kijän perustehtävän tukena ja mieslähtöi-
sen työskentelyn vahvistamisen keinoja. 
Kehittämisehdotusten työstämisen jäl-
keen, työyhteisö kokoontuu jälleen keskus-
telemaan ehdotuksista, joista toimivimmat 
valitaan vietäväksi käytäntöön. 
 
Myönteisintä kehittämisprosessin toteu-
tuksessa on ollut se, että pelkkä omien ja 
työyhteisön toimintatapojen tarkastelu 
(nykytilan kartoitus) on herättänyt uusia 
ajatuksia ja näkökulmia miesten kohtaami-
seen. Tähän liittyen sopiva kuvaus löytyy 
erään työntekijän kommentista: ”Laittoi 
oman prosessoinnin käyntiin miesten / asi-
akkaiden kohtaamisten yhteydessä!”. Koke-
musten mukaan kehittämisprosessin on-
nistuminen edellyttää kuitenkin sitä, että 
koko työyhteisö, johto mukaan luettuna, 
on sitoutunut prosessiin ja sille on myös 
varattu riittävästi aikaa. Ajankäytön ohella 
muita resursseja ei tämän prosessin läpi-
vientiin välttämättä tarvita. ■ 
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MIESNÄKÖKULMAA TULEE VAHVISTAA  
JULKISEN VALLAN JA ERITYISESTI VALTION TASA-ARVOPOLITIIKASSA 

Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, 
hyvinvoinnin ja sukupuolten välisen tasa-
arvon edistämiseksi Suomi tarvitsee tasa-
arvopolitiikkaa, jossa huomioidaan tasa-
puolisesti myös miesten asema, oikeudet ja 
tasa-arvohaasteet. Jotta miesnäkökulma 
voitaisiin ottaa tasa-arvopolitiikassa riittä-
västi huomioon, on tasa-arvopoliittisen 
päätöksentekoa nykyaikaistettava. 
 
Tasa-arvolakia on uudistettava siten, että 
sen tavoitteeksi tulee sukupuolten välisen 
tasa-arvon edistäminen sitomatta sitä yh-
teen sukupuoleen. Nykyinen 1980-luvulta 
peräisin oleva tasa-arvolaki on naisasiapai-
notteinen. Se ei vastaa 2000-luvun tasa-
arvohaasteisiin, joissa korostuu kumman-
kin sukupuolen tasa-arvo lain edessä, julki-
sissa palveluissa ja perhekriisien käsitte-
lyssä. Tasa-arvolain uudistaminen tulisi 
käynnistää viipymättä. 
 
Miesedustusta ja miesasiaosaamista on 
vahvistettava kaikissa keskeisissä tasa-
arvoelimissä: Tasa-arvoasiain neuvottelu-
kunnassa (TANE), Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön tasa-arvoyksikössä ja tasa-
arvovaltuutetun toimistossa. Tasa-
arvoasian neuvottelukuntaan on nimitettä-
vä pysyväksi asiantuntijaksi Miesjärjestö-
jen keskusliiton edustaja. TANE:n jaostora-
kennetta on arvioitava uudelleen siten, et-
tä jaostoissa on jatkossa riittävän vahva 
miesedustus sekä tasapuolisesti mies- ja 
naisasiaosaamista. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön tasa-arvoyksikön ja tasa-
arvovaltuutetun toimiston rekrytoinnissa 
on tulevaisuudessa keskityttävä miesedus-
tuksen ja miesasiaosaamisen vahvistami-
seen. Uusien asiantuntijoiden kouluttami-
seksi on lisättävä miestutkimuksen koulu-
tusta ja tutkimusta. 
 

Tasa-arvopolitiikan valtavirtaistamista-
voitteiden saavuttamiseksi tulee hyödyn-
tää miesjärjestöjen osaamista ja asiantun-
temusta kaikilla hallinnonaloilla. Miesjär-
jestöille on turvattava riittävät toiminta-
edellytykset. Vuoropuhelua tasa-
arvoasioista vastaavien viranomaisorgani-
saatioiden ja mies- sekä naisjärjestöjen vä-
lillä on lisättävä. 
 
Näiden parannusten avulla voidaan vah-
vistaa miesnäkökulman näkyvyyttä tasa-
arvopolitiikassa ja etsiä tehokkaammin 
ratkaisuja 2000-luvun tasa-
arvohaasteisiin. 
 
Miesjärjestöjen keskusliiton 10.5.2011 jär-
jestämän 1. miesfoorumin osallistujat 
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RALF SUND SAI TASA-ARVOASIAIN NEU-
VOTTELUKUNNAN MIEHEN TYÖ-
PALKINNON 
 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) 
jakoi 13.6.2011 vuotuisen Miehen työ-
palkinnon Ralf Sundille. TANE:n neuvotte-
lukunta on jakanut vuodesta 1998 Miehen 
työ -palkinnon henkilölle tai taholle, joka 
on työllään tai muilla ansioillaan edistänyt 
sukupuolten välisen tasa-arvon toteutu-
mista erityisesti miehiin tai poikiin liittyen. 
TANE on parlamentaarinen neuvottelukun-
ta, jonka toimintakausi on eduskunnan is-
tuntokausi. TANE on luonteeltaan pysyvä, 
ja sillä on neuvoa antava asema valtionhal-
linnossa sukupuolten tasa-arvoa koskevis-
sa asioissa. Hallinnollisesti TANE on sijoi-
tettu sosiaali- ja terveysministeriöön. 
 
Ralf Sund sai palkinnon rohkeasta keskus-
telunavauksesta, jolla hän on nostanut 
esiin miesten heikon aseman huoltajina 
eron jälkeen, sekä siitä työstä, jota hän on 
tehty miesten auttamiseksi. Ralf Sund tuli 
julkisuuteen oman eroprosessinsa aikana 
ja auttoi muita vastaavassa tilanteessa ole-
via miehiä. Sund otti yhteyttä Miessakkei-
hin, joka on miesten parissa työskentelevä 
järjestö. Miessakeissa Ralf kehitti projekti-
työntekijänä Erosta elossa -toimintamallin, 
joka tukee ja opastaa miehiä ero-
ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämi-
sessä. 
 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pu-
heenjohtaja Heidi Hautala luovutti palkin-
non Sundille. 
 
(Verkkouutinen, STM, 13.6.2011) 

Tasa-arvoa erovanhemmuuteen - isät pois 
paitsiosta -projekti järjestää elo-syyskuussa 
2011 kaksi päiväkoulutusta. Koulutuspäivistä 
ensimmäinen järjestetään ke 31.8.2011 Tu-
russa ja toinen päivistä pidetään Oulussa ke 
14.9.2011. Koulutuspäivien teemat ovat isyy-
den muutokset yhteiskunnassa, ero lapsen 
näkökulmasta ja miesten eroauttamisen kes-
keiset kysymykset. Aiheista ovat luennoimas-
sa teema-alueiden tunnetut asiantuntijat. 
 
Koulutuksen hinta ja ilmoittautuminen 
 
Päiväkoulutuksen hinta on 50 € /osallistuja. 
Hinta sisältää osallistumismaksun, lounaan ja 
päiväkahvin. Koulutuspäiviin mahtuu noin 40 
osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautu-
misjärjestyksessä. 
 
Sitova ilmoittautuminen koulutuspäivään ta-
pahtuu ilmoittautumislomakkeella, joka löy-
tyy Internetistä osoitteesta www.lamk.fi/
erovanhemmuus/paivakoulutukset, ja sieltä 
kummankin koulutuspaikkakunnan kohdalta. 
 
Lisäinfoa päivistä voi kysyä sähköpostitse mi-
ka.vanska@lamk.fi tai puhelimitse numeros-
ta 044-708 0898. 
 
Tervetuloa mukaan oppimaan! 
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MITÄ MINULLE MERKITSEE IHMISYYDEN KASVURAUHA 
MARIA AKATEMIA SYMPOSIUM 6.5.2011 

Teksti Tomi Timperi, toiminnanjohtaja, Miessakit ry (oma 
avauspuheenvuoro  Symposiumin paneelikeskustelussa) 
 

 
Kun puhun tänään ihmisyyden kasvu-
rauhasta, puhun siitä nimenomaan kohden-
netusti nykyajassa ja meidän yhteiskunnas-
samme. Haluan korostaa tätä, koska muun 
muassa biologiset ja sosiokulttuuriset, ja 
niihin liittyvät historialliset tekijät mahdol-
listaisivat loputtomiin syvyyksiin asian tii-
moilta paneutumisen. Välillä on kuitenkin 
hyvä keskittyä lähellä olevaan ja käsin kos-
keteltavaan. Puhun siis ihmisyyden kasvu-
rauhasta ennen kaikkea meillä tämän päi-
vän Suomessa. 
 
Ihmisyyden kasvurauha tarkoittaa nähdäk-
seni ihmisten sosiaalisesta hyvinvoinnista 
huolehtimista luontoa kunnioittaen. Ja riit-
tävän kasvurauhan mittarit ovat nähdäkse-
ni pääosin samat kuin sosiaalisen hyvin-
voinnin mittarit. Ihmisyyden kasvu nauttii 
riittävästä rauhasta, kun hyvinvoinnin pää-
rakennusmateriaali on se hyvä mitä ihmi-
sissä ja yhteiskunnassa on. Korjaava ja 
kriisilähtöinen työ on toki hyvin tärkeätä, 
mutta se ei saisi olla ensisijaista, eikä var-
sinkaan hyvinvointityön tärkein perusta. 
Ennen kaikkea on hyvä muistaa, että lähtö-
kohtaisesti ihmiset haluavat toisilleen hy-
vää – siihen tulee luottaa ja siitä luotta-
muksesta tulee ammentaa. 
 
Pääviestini tänään on, että huolehtiaksem-
me ihmisyyden kasvurauhasta, ensisijai-
nen fokus meidän yhteiskunnassamme tu-
lisi kohdistaa aikuisuuden vaalimiseen. Ai-
kuisuutta tulee vaalia ennen kaikkea kol-
mella pääsektorilla, jotka ovat Vanhem-
muusaikuisuus, Yhteisöaikuisuus ja Yhteis-
kunnallinen aikuisuus. Palaan kohta niihin, 
mutta sitä ennen muutama sana ensiksikin 
lapsista, ja lisäksi niistä tekijöistä, jotka 

horjuttavat ja osin jopa rikkovat ihmisyy-
den kasvurauhaa nyky-yhteiskunnas-
samme. 
 
Lapsista. Olen ottanut tavaksi toitottaa, et-
tä lapset eivät tarvitse mitään muuta, kuin 
riittävän hyvin voivat vanhemmat – silloin 
myös riittävä kasvurauha on taattu. Ja kun 
meillä on nyky-yhteiskunnassa valtavirtai-
nen trendi panostaa ja perustella kaikkea 
lastensuojelulla, niin itse asiassa sen pitäisi 
pääosin olla vanhemmuuden suojelua. 
Kriisitilanteita varten tulee toki olla suoraa 
lastensuojelua, mutta siitä perustasta, josta 
kriisityö rakennetaan, ei tulisi rakentaa 
kollektiivista osaa kaikkeen lasten kohtaa-
miseen. 
 
Ihmisen kasvurahaa rikkovat tällä hetkellä 
ennen kaikkea Yksilökeskeisyys, Tasa-
arvopolitiikka ja Erokriisien vaikutukset. 
 
Yksilökeskeisyys. Yksilö ei voi hyvin yksin. 
Se, että valtavirtaisesti korostetaan oikeut-
ta kaikkeen yksilönä, luo kulttuuria, jossa 
ensisijaistetaan sitä, että sinä itse päätät, 
sinä itse vastaat, sinulla on oikeus. Tämä 
murentaa luottamusta toisiin, uskallusta 
nojata toisiin, uskallusta olla saavuttamat-
ta omaan koriin kaikkea. Tämä murentaa 
yhteisöllisyyttä ja toisiamme täydentävää, 
kunnioittavaa kumppanuutta. 
 
Tasa-arvopolitiikka. Meillä vallalla oleva 
käsitys toimivasta tasa-arvopolitiikasta on 
ihmisyyden vastaista, ja siksi ihmisyyden 
kasvurauhaa rikkovaa. Tasa-
arvopolitiikkamme perustuu taisteluun ra-
hasta ja vallasta – se monesti naamioidaan 
joksikin muuksi, mutta rahan ja vallan ta-
voittelu sieltä aina lopulta löytyy. Tuo tar-
ve on toki osa normaalia ihmisyyttä, mutta 
on uskomatonta, miten syvässä lepää vää-
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rinkäsitys siitä, että raha ja valta toisivat 
hyvinvointia. Tasa-arvotyön tulisi kuiten-
kin vahvistaa hyvinvointia. Ja pahin sielul-
linen sairaus tasa-arvotyössä on se, että 
tuomme sitä haavaa myös lastemme kan-
nettavaksi. Yritämme marinoida tasa-arvo-
ongelmia jo päiväkoteihin hysterioimalla 
tyttöjä ja poikia sukupuolettomiksi. Ja jat-
kamme samaa valtavalla koneistolla läpi 
koulu- ja koulutusmaailman. Tasa-
arvotyömme ei ole juuri nyt kovinkaan ai-
kuista, mutta tästä ehkä toiste enemmän. 
 
Erokriisi. Ihmisen kasvurauhan tyyssija on 
parisuhde, perhe ja koti. Avo- ja avioerot 
ovat kuitenkin nykyään arkipäivää, aikui-
set riitelevät oikeudesta lapsiinsa, kaikki 
pitäisi jakaa tasan, lastenkin pitäisi olla 
puolet ajastaan toisaalla, puolet toisaalla. 
Ja kaiken edellisen vaikutuksia kehdataan 
vielä vähätellä, eikä osata yhdistää siihen, 
että nuorten alati kasvava, vakava syrjäy-
tyminen johtuu ennen kaikkea tästä rikko-
naisuudesta ja aikuisuuden puutteesta.  

Keskitymme eroista selviämiseen unohta-
en monesti, että tuo selviäminen – niin tär-
keätä kuin se toki on – on pitkällä aikavälil-
lä toissijainen asia. Tärkeämpää olisi pa-
lauttaa parisuhteen ja perheyhteyden – ei 
yksilönvapauden – vaalimisen tärkeys en-
sisijaiseksi elämänarvoksi. Välillä tuntuu 
siltä, että kollektiivisesti vain lapset enää 
tiedostavat sen tärkeyden. Ja se, jos mikä 
on huolestuttavaa – siis se, että aikuisuus 
on hataraa tälläkin sektorilla. 
 
Ihmisyyden kasvurauha tarvitsee siis ai-
emmin mainitsemani mukaisesti ennen 
kaikkea aikuisuuden vaalimista kolmella 
pääsektorilla. Monelta osin voidaan puhua 
aikuisuuden palauttamisesta, koska aikui-
suus sinänsä, sen merkityksellisyyden ym-
märrys ja sen osaaminen, meillä kaikilla 
kyllä on jo luonnostaan sisällämme. Mutta 
olemme hieman hukanneet otettamme sii-
hen. 
 
 

→ 
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Vanhemmuusaikuisuus on kaikkein tär-
keintä, koska sitä kautta vaalimme elämää, 
eli toteutamme elämän tarkoitusta. Van-
hemmuusaikuisuus on sitä, että aikuiset 
päättävät aikuisten asioista, ja että aikuiset 
päättävät lastensa asioista. Aikuinen van-
hempi ei vie aikuisten ihmisten ongelmia 
lastensa ratkottaviksi tai kannettaviksi. Sa-
malla, kun vanhemmuusaikuisuus vaalii 
elämää huolehtimalla tulevista sukupolvis-
ta, se luo perustan myös niille kahdelle 
muulle tärkeälle aikuisuudelle, eli Yhteisö-
aikuisuudelle ja Yhteiskunnalliselle aikui-
suudelle. Ne, jotka eivät ole kasvaneet van-
hemmuusaikuisuuden turvassa, eivät pys-
ty johtamaan yhteisöjä tai yhteiskuntaa hy-
vinvointia vahvistavasti. Monesti he pysty-
vät onneksi liittymään niihin, mutta sekin 
on selkeästi vaikeampaa, kuin liittyminen 
aikuisen vanhemmuuden perustalta. 

Yhteisöllisyys on todettu tärkeäksi tekijäk-
si sosiaaliselle hyvinvoinnille. Ihmiset voi-
vat paremmin, kun uskaltavat luottaa toi-
siinsa ja tiedostavat sen tarpeen. Ennen 
kaikkea yhteisöllisyys toimii, kun se tulee 
ulos luonnostaan. Jos yhteisöllisyyttä koe-
tetaan keinotekoisesti rakentaa, siitä tulee 
eräänlainen maski kanssakäymiselle, ja 
kun päästään kotiin, ollaan onnellisia siitä, 
ettei tarvitse enää olla yhteisöllinen. Luon-
nostaan yhteisöllisyys rakentuu – kuinkas 
muuten – aikuisuuden herättämisellä. 
 
Yhteiskunnallista aikuisuutta edustaa en-
nen kaikkea valtiovalta ja sen johtamat ra-
kenteet. Sieltä meidän tulisi saada sitä esi-
merkkiä, ohjausta, tukea, jota tarvitsemme, 
kun tekee mieli vaikkapa kapinoida. 
 
Siispä, jos minä saisin päättää, jatkaisimme 
hieman vastaavanlaista työtä kuin taannoi-
nen Suomikuvan brändäystyöryhmä teki. 
Loisimme pysyvän, salaisen yksikön lähel-
le Suomesta vastaavaa sisintä ydintä. Tällä 
yksiköllä olisi vain yksi tehtävä. Se tuottai-
si jatkuvasti yhteiskuntamme parhaita 
osaajia hyödyntäen, laadukkaasti toteutet-
tua viestintää meille siitä, mitä aikuisuus, 
luottamus ja hyvyys Suomessa on. Miten se 
vaikuttaa. Miehet ja naiset olisivat tärkeitä 
sekä ongelmineen että positiivisine haas-
teineen. En osoittaisi mitään tai ketään 
suoraan, vaan viestisin taidolla, koskettai-
sin ihmisten sisintä, sitä, missä se osaava 
aikuisuus meillä kaikilla on. Olen varma, 
että saisimme tätä kautta homman toimi-
maan, kun vaan heittäytyisimme riittävän 
rohkeiksi. 
 
Kun kysyin eilen meidän 8-vuotiaalta Eval-
ta, että mitähän pitäisi huomenna sanoa 
siitä, mikä luo ihmisyyden kasvurahan, hän 
vastasi, että siihen tarvitaan Perhe, Ystäviä 
ja Aurinkoa. ■ 



 

MIES ASIAKKAANA  
MIESLÄHTÖISEN HYVINVOINTIOSAAMISEN KOULUTUS HELSINGISSÄ JA TAMPEREELLA 
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Mies Asiakkaana – mieslähtöisen hyvinvoin-
tiosaamisen koulutus antaa osallistujille 
laajan tietämyksen niin miehistä hyvinvoin-
tipalveluiden asiakkaina kuin miestyön kes-
keisimmistä teemoista. Koulutukseen sisäl-
tyy myös kehittämistehtävä, joka toteute-
taan osallistujien omissa työyhteisöissä tai 
organisaatiossa. Kehittämistehtävä selkeyt-
tää miesten asiakkuuteen liittyviä kysymyk-
siä ja tukee mieslähtöisen ammatillisen ja 
strategisen hyvinvointiosaamisen kehitty-
mistä. 
 
Koulutuksesta saatavat hyödyt 
Koulutus syventää eri miestyön teemojen 
kautta miehen asiakkuutta sekä tähän liit-
tyviä kysymyksiä ja tarjoaa käytännönlä-
heisen keinon mieslähtöisen hyvinvoin-
tiosaamisen kehittämiseen. Koulutuksen 
jälkeen osallistujilla on enemmän 
 ymmärrystä miehistä hyvinvointipalve-
luiden asiakkkaina, 
 tietoa miesten kohdalla ilmentyvistä 
avun hakemiseen ja asiakkuuteen liittyvis-
tä tekijöistä, 
 mieheyden vaikutuksista psykososiaa-
listen ongelmien syntyyn ja niihden työstä-
miseen sekä 
 näkemystä miehen elämänkaaresta, toi-
mintakentistä ja näihin kuuluvista rooleis-
ta. 
 
Kenelle koulutus on tarkoitettu 
Koulutus on suunnattu miesten kanssa 
työskenteleville / miehiä työssään kohtaa-
ville hyvinvointipalveluiden mies- ja nais-
työntekijöille. 
 
Koulutuksen kesto ja toteutus 
Koulutus sisältää 5 lähipäivää sekä itse-
näistä työskentelyä. Lähipäivät koostuvat 
päivän teemaa käsittelevistä luennoista 
sekä ohjatusta ryhmätyöskentelystä. 

Ajankohta ja paikka; Helsinki 
30.8., 27.9., 25.10., 15.11. ja 13.12.2011  
klo 9.00-15.00 
Miessakit ry Annankatu 16 B 28 
 
Ajankohta ja paikka; Tampere  
5.9., 3.10., 25.10., 31.10. ja 28.11.2011  
klo 9.30-15.30 
Miessakit ry Kortelahdenkatu 7 
 
Kouluttaja 
Kouluttajana toimii Peter Peitsalo Miessa-
kit ry kehittämispäällikkö, työnohjaaja 
(STOry) 
 
Hinta 
400 € (alv. 0 %). Hinta sisältää laajan kou-
lutusmateriaalin sekä aamu- ja iltapäivä-
kahvin. 
 
Ilmoittautuminen 29.7.2011 mennessä 
Miessakit ry / Miestyön Osaamiskeskus 
Annankatu 16 B 28, 00120 Helsinki 
09 612 66 218 
miestyon_osaamiskeskus@miessakit.fi  



Miessakit ry ylläpitää valtakunnallista yhdysmiesten verkostoa paikallisen miestoiminnan 
tukemiseksi. Yhdysmiehiin voi olla yhteydessä tiedustellakseen tarkemmin yhdistyksen 
toiminnasta ja muista mahdollisista miehille suunnatuista palveluista. 

MIESSAKIT RY:N YHDYSMIESVERKOSTO 
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Espoo 
Jarmo Lius 
0400 817 692 
jarmo.lius@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 

Helsinki 
Miessakit ry 
09 612 6620 
miessakit@miessakit.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 

Vantaa 
Sami Koikkalainen 
040 731 2021 
sami.koikkalainen@ 
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 
040 410 7534 
pekka.hakala@miessakit.fi 

 
Kouvola 
Kari Vakkilainen 
kari.vakkilainen@miessakit.fi 

 
Somero 
Voitto Vieraankivi 
045  267 9009 
voitto.vieraankivi@miessakit.fi 

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

  
 

 
 
 

mailto:velipekka.malkiainen@gmail.com

