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HYVÄT MIEHET -KAMPANJA TUO ESILLE MIESTEN HYVIÄ TEKOJA 

Suomalaiset naiset ja miehet ovat yhdessa  

rakentaneet sen hyvinvointiyhteiskunnan, 

jossa saamme ela a . Keskeisena  rakennus-

aineena on toiminut hyva  tahto, joka on 

meista  kaikista lo ytyva  ihmisyyden perus-

arvo. Hyva  tahto johtaa hyviin tekoihin. 

Na ma  teot vahvistavat onnellisuutta, kun-

nioitusta ja luottamusta ihmisten va lilla  

rohkaisten yha  uusiin hyviin tekoihin.  

Naiset ja miehet ovat hyvia  ja tahtovat la h-

to kohtaisesti hyva a  toisilleen. On kuitenkin 

niin, etta  erityisesti miesten hyvyys ja hy-

va t teot ovat viime ai-

koina ja a neet liian va -

ha lle huomiolle. Va lilla  

jopa haastetaan sita , 

onko mieheys itses-

sa a n negatiivista ja tu-

hoavaa. Me kaikki tie-

da mme sisimma ssa mme, ettei na in ole. 

Mutta itsesta a nselvyyksia kin on aika ajoin 

ta rkea  nostaa esille. On merkityksellista  

vahvistaa ymma rrysta  siita , ettei negatiivi-

nen toiminta itsessa a n juonna sukupuoles-

ta. Na in va ltymme kielteisilta  ennakkoluu-

loilta ja leimaamiselta.  

Miesten hyvyys ja hyva t teot tarvitsevat 

siis erityishuomiota. Miehet – kuten naiset 

– ovat meille kaikille elinta rkeita  hyva n ja 

turvallisen ela ma n tuojia. Esimerkiksi hy-

vinvoiva isyys on yksi keskeisimmista  teki-

jo ista  lasten hyvinvoinnin kannalta. Huo-

mioimalla miesten hyvia  tekoja arvostam-

me heita , huolehdimme heida n hyvinvoin-

nistaan ja syvenna mme meida n kaikkien 

ymma rrysta  hyvyyden merkityksesta . Na in 

voidaan myo s va henta a  sukupuolten va lis-

ta  negatiivista vastakkainasettelua ja vah-

vistaa naisten ja miesten va lista  kunnioit-

tavaa kumppanuutta. Samalla annamme 

lapsille ja tuleville sukupolville tarvittua 

luottamusta ja rauhaa rakentaa yhteista  

hyva a . 

Kutsumme Sinut osallistumaan HYVÄ T 

MIEHET -kampanjaan. Kerro, minka  hyva n 

teon joku Sinulle la heinen mies on tehnyt 

tai mita  hyva a  ha n Sinulle merkitsee. Voit 

myo s kertoa oman na kemyksesi siita , mita  

hyva a  miehet ylipa a ta a n ovat saaneet ja 

saavat aikaan yhteiskun-

nassamme. Mita  erityista  

on juuri miesten teke-

ma ssa  hyva ssa ? Kerto-

mukset voivat olla lyhyita  

huomioita tai pitkia  tari-

noita, valokuvia, ja myo s 

a a ni- tai videotallenteita. Kertomukset toi-

mitetaan osoitteeseen kertomuk-

set@hyvatmiehet.fi. Esimerkki miesten hy-

vista  teoista voi olla mita  vain; Sina  pa a ta t! 

Miessakit ry vastaa HYVÄ T MIEHET -

kampanjasta ja se toteutetaan ensimma i-

sen kerran syksylla  2019 va lilla  3.9.-31.10. 

Kampanja huipentuu vuosittain tapahtu-

maan, jossa palkitaan hyvia  tekoja tehneita  

miehia . Sivustolta www.hyvatmiehet.fi lo y-

tyva t kampanjan perustiedot, kuvaukset 

palkituista teoista, seka  saatuja kertomuk-

sia ja videotallenteita. 

Miesten hyvia  tekoja on ta rkea  arvostaa ja 

ottaa niista  esimerkkia  – tule mukaan! 

Tomi Timperi, toiminnanjohtaja 
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MIESSAKIT RY | EROSTA ELOSSA 

”PELASTIT HENKENI, KIITOS!” 

Teksti Kari Vilkko | vastaava erotyo ntekija   

Huomasin kalenteristani, että yhdeksäs vuo-

si Miessakit ry:n Erosta Elossa -toiminnan 

erotyöntekijänä rapsahti juuri käyntiin. 

Laskelmieni mukaan alan olla pitkäaikaisin 

erotyötä ammatikseni tehnyt miessakkilai-

nen. Miessakeilla on kaksi erotyöntekijää, 

toinen Helsingissä ja toinen Tampereella. 

Suunnitteilla on saada erotyöntekijät myös 

Turkuun, Ouluun ja Lahteen. Tarvetta laaje-

nemiselle on, jotta yhä useampi mies saisi 

avun erokriisissään! 

Tittelina  erotyo ntekija  on harvinainen ja 

siksi saan jatkuvasti selitta a , mita  se sellai-

nen erotyo ntekija  oikein tekee. No, kerro-

taanpa: Erotyo ntekija lla  ja vastaavalla ero-

tyo ntekija lla  on monta rautaa tulessa: mm. 

eroryhmien koordinointi, tukihenkilo ver-

koston hoitaminen, verkkotuen ja rjesta mi-

nen, eron ensiapupisteiden pa ivystykset, 

tyo ryhma t, yhteistyo verkostot, asiantunti-

jana miesten eroasioissa toimiminen, luen-

nointi ja monta muuta pienempa a  tehta va a  

ja tapahtumaa. 

Ta rkein tyo tehta va  on kuitenkin kohdata 

erokriisissa  oleva mies: kuunnella, tarjota 

ha nelle henkilo kohtaista tukea ja neuvoa 

eroon liittyvissa  monipolvisissa asioissa. 

Tuki- ja neuvontatehta via  ovat puhelin- ja 

sa hko postineuvonta seka  yksilo tapaami-

set. Puhelinneuvontaa annetaan arkisin 

kolme tuntia pa iva ssa  – puhelinaika on aa-

mupa ivisin. Muina aikoina tulleisiin puhe-

luihin vastataan mahdollisuuksien mukaan 

ja soittopyynto ihin reagoidaan mahdolli-

simman pian. Sa hko posteihin seka  sa hko i-

siin yhteydenottolomakkeisiin pyrita a n 

vastaamaan mahdollisimman nopeasti, vii-

meista a n seuraavana arkipa iva na . Yksilo -

tapaamiset ajoittuvat iltapa iva lle ja niille 

on varattu aikaa 45 minuuttia. Äsiakasta 

kohden tapaamisia on keskima a rin viisi. 

Henkilo kohtaiseen tuen piiriin asiakkaat 

tulevat joko itse soittamalla, sa hko postiyh-

teydenotolla, yhteydenottolomakkeen 

ta ytta ma lla  tai viranomaisten ja verkosto-

jen yhteydenottojen va lityksella . 

Kriisipainotteinen normipäivä 

Henkilo kohtaista tukea ja neuvontaa kuvaa 

parhaiten erotyo ntekija n esimerkkipa iva : 

Kello 08.00 erotyo ntekija  saapuu tyo pai-

kalleen, jolloin ha n tarkastaa edellisen illan 

ja yo n aikana tulleen sa hko postiliikenteen. 

Yo lla  tulleet viestit on voitu kirjoittaa ah-

distuneessa mielentilassa ja ne saattavat 

olla hyvinkin kriisipainotteisia ja itsetuhoi-

sia. Ta llo in tyo ntekija  vastaa viiveetta  ja 

pyrkii saamaan asiakkaan kanssa mahdol-

lisimman pian kriisikeskustelun joko tava-

ten tai puhelimitse. 

Kello 09.00-12.00 tyo ntekija lla  on puhelin-

aika, jolloin ha n ottaa vastaan puheluita 

paitsi omalta alueeltaan, myo s koko valta-

kunnasta. Puhelussa asiakkaat saavat mah-

dollisuuden puhua eroon liittyvista  asiois-

ta ja purkaa tunnekuormaansa sellaiselle, 

joka varmasti kuuntelee ja ymma rta a . 

Myo s na ma  yhteydenotot ovat usein kriisi-

painotteisia ja itsetuhoisia. Esimerkiksi 

mies voi soittaa autosta itkuisena ja kertoa 

ajavansa ilman turvavo ita  tai maanviljelija  
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kertoo kiikuttelevansa keinutuolissa kaksi-

piippuisen kanssa. Ta llaisissa tilanteissa 

erotyo ntekija lla  on ta rkea  rooli kuunnella 

ja ka sitella  tilanne turvallisesti rakentaen 

asiakkaalle ensimma inen ehja  askel: luoda 

toivoa ja suunnitella yhdessa  ha nelle sopi-

vin jatkoauttamispolku. 

Kello 13.00-16.00 tyo ntekija  ottaa vastaan 

asiakkaita ajanvarauksella henkilo kohtai-

seen tapaamiseen. Ensimma isella  tapaa-

miskerralla tapaamisen kesto voi tarvitta-

essa olla yksi tunti, muuten tapaamiset 

kesta va t 45 minuuttia. Jos tapaamisia ei 

ole kaikille asiakasajoille, erotyo ntekija  

edista a  muita tehta via a n. 

Tunteet ja muuttuva isyys puheeksi 

Erotyo ntekija n henkilo kohtaisen tuen ja 

neuvonnan sisa llo t tulevat luonnollisesti 

suoraan Erosta Elossa – toiminnan tavoit-

teista: ”Toiminnan avulla miehet saavat 

henkilo kohtaista keskusteluapua, neuvon-

taa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysy-

myksiin, joita hera a  parisuhteen uhatessa 

pa a ttya , varsinaisessa eroprosessissa ja 

ajassa eron ja lkeen. Yhtena  keskeisena  ta-

voitteena on turvata lapsen ja isa n suhteen 

jatkuminen myo s eron ja lkeen”. 

Henkilo kohtaisen tuen ja neuvonnan sisa l-

to  jakaantuu karkeasti kahteen osa-

alueeseen: eron aiheuttaman emotionaali-

sen kriisin ka sittelyyn seka  erotilanteessa 

muuttuvan isyyden tukemiseen. 

Jos asiakas tulee ensisijaisesti eron aiheut-

taman emotionaalisen kriisin vuoksi, ero-

tyo ntekija  ottaa keskusteltavaksi ja antaa 

tukeaan myo s erotilanteessa muuttuvassa 

isyydessa . Ja pa invastoin, jos asiakkaan yh-

teydenotto ensisijaisesti on eron aiheutta-

man isyyden haasteet, tyo ntekija  ottaa pu-

heeksi ja tarjoaa tukeaan myo s emotionaa-

lisen kriisin ka sittelyssa . 

Eron aiheuttaman emotionaalisen kriisin 

ka sittelyssa  erotyo ntekija t ka ytta va t kriisi-

tyo n toimintamenetelmia . Tapaamiskerrat 
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muodostavat oman suunnitellun raken-

teensa sisa lta en tilanteen kartoitusta, tun-

teiden turvallista ka sittelya , voimavarojen 

vahvistamista ja jatkotyo skentelyn suun-

nittelua. 

Erotilanteessa muuttuvaa isyytta  tuetaan 

isa a  itse lo yta ma a n tavoite uudenlaiseen 

vanhemmuuteen. Erotyo ntekija  toimii asi-

akkaan omien ajatusten testaajana ja opas-

taa lasten huoltajuuteen, asumiseen, tapaa-

misoikeuteen ja elatusasioihin liittyvissa  

sopimusasioissa. Myo s eron myo ta  muut-

tuvan arjen haasteissa asiakas saa tukea. 

Eron ja lkeisen isyyden rakentaminen ja 

siina  tukeminen voi olla todella haasteel-

lista, jos vanhempien va lilla  ei ole yhteis-

tyo kykya  tai vanhemmuudessa esiintyy 

suoranaista huoltokiusaamista. Niin sanot-

tujen ”high conflict” -asiakkaiden eli vai-

keiden ja monipolvisten huoltokiusaamis- 

ja vieraannuttamistapausten ma a ra  asia-

kaskunnassamme onkin lisa a ntynyt viime 

aikoina merkitta va sti. 

Jatkotyöskentely suunnitellaan 

Henkilo kohtaisen tuen tapaamisten pa a t-

tya  asiakkaat eiva t koskaan ja a  tyhja n 

pa a lle, vaan heille suunnitellaan tarpeen-

mukainen tiekartta jatkotukeen. Jatkotyo s-

kentelyna  voidaan suositella asiakkaalle 

omaa miesten eroryhma a mme tai EETU-

vertaistukihenkilo toimintaa. Äsiakas voi-

daan ohjata myo s Miessakit ry:n muiden 

toimintojen tuettavaksi, ta llaista sisa ista  

yhteistyo ta  tehda a n paljon. Erotyo ntekija l-

la  on myo s hyva t verkostot ohjata asiakas 

myo s muihin palveluihin, kuten mm. psy-

koterapeutille, asianajajalle, perheneuvo-

laan, lastenvalvojalle tai muiden ja rjesto -

jen palveluiden piiriin. 

Suomalaisen miehen kiitos 

”Suuren surun ja ahdistuksen keskellä oli 

tärkeä päästä puhumaan asiasta”. 

"Sain reflektiota ajatuksilleni, tukea ja hel-

potusta olooni ja miehen näkökulmaa tilan-

teeseeni.” 

” Sain apua tilanteeseeni, olin todella yllät-

tynyt tästä avun laadusta ja vilpittömyydes-

tä haluta auttaa.” 

”Sain voimia jaksaa, neuvoja rakentaa elä-

mää, itsetuntoa, myötätuntoa, toivoa – käy-

tännössä sain elämäni takaisin.” 

Ta llaiset sanalliset palautteet la mmitta va t 

erotyo ntekija n mielta . Numeraaleinakin 

tyo ta mme arvioidaan kiitetta villa  arvosa-

noilla. On sanoin kuvaamattoman hieno 

tunne, kun jo yksikin keskustelukerta on 

saanut miehen ela ma n ta ydesta  sekasor-

rosta takaisin raiteilleen. 

Muutama vuosi sitten ovelleni ilmestyi 

mies, joka oli ollut puoli vuotta aikaisem-

min asiakkaanani. ”Juotko alkoholia”, mies 

kysyi vienosti. Sanoin, etta  kylla  joskus, 

mutta enpa  kylla  tyo aikana. Mies otti lau-

kustaan lahjapakettiin ka a rityn konjakki-

pullon, asetti sen tyo po yda lleni ja kuiskasi 

silma t kosteana: ”Pelastit Kari henkeni, kii-

tos!”. 

Suomalaisen miehen kiitoksen voimalla on 

ta ta  tyo ta  hieno jatkaa! ∎ 



M
ax

 H
o

vi
, 2

0
1

9
 

Sivu 7 

MIES JA ERO – 15. MIESTEN VIIKKO 4.-10.11.2019 

Vuosittainen Miesten Viikko toteutetaan jäl-

leen isänpäivään päättyvällä viikolla mar-

raskuussa. 15. Miesten Viikon teemana on 

Mies ja ero. 

Ero on kriisi – miehellekin ja tulee usein 

ylla tyksena . Ero lisa a  jopa miehen kuole-

manriskia  ja mielenterveyden ongelmia. 

Emotionaalinen kriisi ja huoli siita , miten 

turvata suhteen jatkuminen lapsiin myo s 

eron ja lkeen, puristavat mehut ja toivon 

jaksavammastakin miehesta . 

Erossa mies tarvitsee kohtaamista, tukea ja 

kuulluksi tulemista. Miehen eron erityis-

piirteet tiedostamalla ja huomioon otta-

malla ta ssa  voidaan onnistua hyvinkin. 

Kun mies saa osuvaa apua erotilanteeseen-

sa, voidaan saavuttaa mahdollisimman hy-

va  ero. Hyva sta  erosta hyo tyy koko perhe! 

Keskusteluun voi osallistua somessa ka yt-

ta ma lla  tunnistetta #miesjaero tai kirjoit-

tamalla suoraan Miesten Viikon Facebook-

seina lle. 

Ja rjesta  viikolla oma tapahtuma ja ilmoita 

siita  viikon nettisivujen kautta. Tai tule 

vain mukaan; tapahtumakalenteri netissa . 

www.miestenviikko.fi 

facebook.com/MiestenViikko 

twitter.com/MViikko 
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Teksti Timo Marsio 

Kuva Juha Liukkonen 

Helsingin saunasakki aloitti syyskauden toi-

mintansa ”kulttuurisaunassa”. Upinniemen 

varuskunta-alueella sijaitsevassa Kajanuk-

sen saunassa on käynyt meitäkin tunnetum-

pia kulttuurihenkilöitä. Mahtavan kivira-

kennuksen on suunnitellut Eliel Saarinen. 

Siellä ovat vierailleet muun muassa Jean Si-

belius, Eino Leino ja Akseli Gallen-Kallela. 

Sauna sijaitsee niemella  pienen lahden-

poukaman reunalla. Rakennuksen kattote-

rassilta aukeaa hulppea na ko ala Porkkalan 

sela lle. Meida n rauhaamme ja turvallisuut-

ta vartioivat tykki ja kamerat. Lensipa  pari 

helikopteriakin kauempana varmaan suo-

jaamassa salapera isilta  vihollisilta. Sotilas-

poliisit piipahtivat pari kertaa parkkipai-

kalla, siten sa ilyiva t autommekin varmasti 

turvassa. 

Saunarakennus oli melkoinen kokemus. 

Porkkalan ollessa Neuvostoliiton vuokra-

alueena sita  oli tuhottu. Vaivaa ja mm. va-

rusmiestyo voimaa sa a sta ma tta  se saatiin 

kunnostettua. Saunarakennus sisa lta kin 

teki vaikutuksen. Seurustelutilan mahtavat 

tuolit ja iva t erityisesti mieleemme.  Sa h-

ko saunan osasimme panna pa a lle ja tun-

nissa pa a simme saunomaan. Sinne sopi 

joukkomme juuri ja juuri, ja siella  viih-

dyimme aina klo 21 asti, jolloin oli aika kii-

ruhtaa pois. 

Saunasakkijoukossamme oli tapahtunut 

muutamia muutoksia. Yksi innokkaimmis-

ta saunojista joutui lopettamaan. Toinen 

pita a  vapaata mm. matkailun takia syksyn. 

MIESSAKIT RY | TOIMINNAN MIEHET 

SAUNASAKKI ALOITTI SYYSKAUDEN KAJANUKSEN SAUNASSA 

mutta tilalle oli saatu pera ti kolme uutta 

miesta . He kaikki olivat Upinniemessa  mu-

kana ja jatkoakin suunnittelivat. Na in ollen 

vahvuutemme ta lla  kertaa oli yhdeksa n 

miesta . 

Viela  muutama halukas mahtuu mukaan 

Helsingin Saunasakkiin. Seuraavan kerran 

tapaamme 24.9. Kulosaaren kartanon sau-

nassa. Se osoittautui keva tka ynnilla  uusi-

misen arvoiseksi paikaksi. Jatkokertojakin 

hahmoteltiin. Äinakin miesten viikon sau-

nakertaan 5.11. tavoitteeksi otettiin era s 

Helsingin tunnetuimmasta suurista sau-

noista. Mutta sa ilyteta a n se viela  salaisuu-

tena, kun asia vaatii varmistuksia. ∎ 

Lue lisää: miessakit.fi | Toiminnan Miehet 
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MIESSAKIT RY | VIERAASTA VELJEKSI 

TYÖELÄMÄMENTORITOIMINTA LAAJENEE TURKUUN 

Vieraasta Veljeksi -toiminta parantaa maa-

hanmuuttajamiesten työelämävalmiuksia ja 

tarjoaa kohtaamismahdollisuuksia suoma-

laisille miehille ja maahanmuuttajille. Yksi 

keskeisitä toimintamuodoista on mentori-

toiminta, jossa kantaväestöön kuuluvat tai 

kotoutuneet vapaaehtoiset miehet toimivat 

mentoreina työelämään suuntaaville maa-

hanmuuttajamiehille (aktoreille). 

Mentori ja maahanmuuttaja muodostavat 

puoli vuotta kesta va n prosessin ajaksi tyo -

parin, jonka tavoitteena on edesauttaa ak-

torin tyo llistymista  ja kotoutumista. Osal-

listujille ja rjesteta a n 3-4 ryhma tapaamista. 

Toimintaan osallistuvilta toivotaan va hin-

ta a n keskiasteen koulutusta, mika  edesaut-

taa sopivien tyo parien muodostamista. 

Turun mentoriryhma n haku on ka ynnissa  

aikava lilla  30.9.-14.10.2019.  

Lisätietoja 

Heikki Parviainen 

koordinaattori  

Miessakit ry | Vieraasta veljeksi 

044 751 1338 

heikki.parviainen@miessakit.fi 

Suomenkielinen keskusteluryhmä maa-

hanmuuttajamiehille | HKI 

Ryhma ssa  keskustellaan suomeksi ajan-

kohtaisista ja osallistujia kiinnostavista ai-

heista. Toiminnan tarkoituksena on mah-

dollistaa kohtaamisia seka  ylla pita a  ja pa-

rantaa maahanmuuttajien suomen kielen 

taitoa. 

Ryhma  kokoontuu keskiviikkoisin klo 17-

18.30. Ryhma a n voi tulla milloin vain. Se 

on osallistujille maksuton. Paikka Miessak-

kien toimisto, osoite Ännankatu 16 B 28. 

Mukaan toivotaan seka  maahanmuuttajia 

etta  suomalaisia vapaaehtoisia. Mukaan 

voi tulla myo s kuuntelemaan, mika li vasta 

aloittelee suomen kielen opintojaan. 
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Teksti Joonas Kekkonen | kehitta mis– ja koulutuspa a l-

likko  

Erosta Elossa -palvelun tehokkuuden arvi-

ointi ja kehittäminen perustuvat toiminnas-

ta kerättävään palautteeseen. Palautetta on 

kerätty asiakkailta, toiminnassa mukana 

olevilta vapaaehtoisilta, työntekijöiltä ja 

muilta sidosryhmiltä. Palautetta kerätään 

toiminnan piiriin tulevilta miehiltä alkukar-

toituksena ja jälkipalautteina. Viimeiset pa-

lautteet kerätään kuusi kuukautta toimin-

taan osallistumisen jälkeen. Palautetta ke-

rätään numeroarviointina tapahtuvana 

laatuarviointina ja vapaamuotoisena kirjoi-

tettuna palautteena. 

Palvelussa kohdatut miehet kokevat koh-

taamisen olleen eritta in onnistunutta niin 

Miessakkien tyo ntekijo iden (arvosana 

4,6/5), vapaaehtoisten Eetu-tukihenkilo i-

den (4,7) kuin eroryhmien ohjaajienkin 

(4,3) osalta. Ja palveluita ollaan valmiita 

suosittelemaan toisille vastaavassa ela -

ma ntilanteessa oleville miehille (4,6).  

Kuten taulukoista 1-3 ka y ilmi, palvelun 

palautteet ovat yha  parantuneet vuodesta 

2017 vuoteen 2018. Syita  ta ha n ovat hiou-

tuneet kohtaamismallit ja vapaaehtoisten 

jatkuva kouluttaminen. 

Erityispiirteina  miesten laadullisissa vas-

tauksissa toistuu avun hakemisen korkea 

kynnys. He eiva t koe tulleensa kuulluiksi, 

autetuiksi tai ymma rretyiksi toisissa pal-

veluissa. Erosta Elossa -palvelu on ollut 

heille mahdollinen reitti avun hakemiseen 

ja laatuarvioinnissa tukipalvelun helppo 

saavutettavuus saa kiitosta (arvosana 4,2). 

Syina  miehet mainitsevat, etta  heida n 

tunteilleen on annettu tilaa, vaikka sa-

maan aikaan heida t on palvelussa saatet-

tu kohtaamaan ja hyva ksyma a n uusi ela -

ma ntilanne. Äsiallinen ja kuunteleva 

kohtaaminen on heille ymma rretta va  ja 

mieluinen. 

Kaikille miehille auttajan sukupuolella ei 

ole va lia , mutta Erosta Elossa -palvelun 

saavuttamille miehille on olennaista, etta  

auttaja on toinen mies (arvosana 4,2). 

Palvelun piiriin hakeutumista on palaut-

teiden mukaan monilla helpottanut 

myo s se, etta  avioeron hetkella  muut 

miehet ovat suositelleet heille Erosta 

Elossa -toimintaa hyva ksi koettuna apu-

na erotilanteeseen. 

Erosta Elossa -palvelu on tyo muotona 

miehille luotettava ja helposti la hestytta -

va . Äsiakasma a ra n lisa a minen niin uusil-

la paikkakunnilla kuin verkossakin on 

helppoa, jos mainontaa lisa ta a n.  

Sen lisa ksi, etta  Erosta Elossa -toiminta 

on hyvin pidettya  ja saavuttaa kohderyh-

ma nsa  hyvin, silla  on palautteiden perus-

teella selvia  vaikutuksia toimintaan osal-

listujien ela ma a n. Seurannoissa miehet 

kertovat saaneensa apua vaikeaan ela -

ma ntilanteeseensa (arvosana 4,3-4,4 kai-

kissa kohtaamistavoissa). Viimeisen kol-

men vuoden aikana annettujen sanallis-

ten palautteiden perusteella palvelun 

avulla ero pysyy va hemma n riitaisena, 

miehet kykeneva t toteuttamaan van-

hemmuuttaan paremmin, heida n ela -

MIESSAKIT RY | MIESTYÖN OSAAMISKESKUS 

EROSTA ELOSSA –TOIMINNAN VAIKUTUKSET 
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ma nhallintansa paranee ja tuhoisa ka yto k-

sensa  va henee.  

Toimiva ja vähemmän riitaisa ero 

Erosta Elossa -toimintaan osallistuneet 

miehet kertovat yksimielisesti, etta  he ovat 

saaneet palvelusta ka yta nno llisia , rauhalli-

sia neuvoja, joiden avulla he ovat kyenneet 

sopimaan avioeron ka yta nno n asioista pa-

remmin ja saamaan a a nensa  kuuluviin ja r-

jestelyista  sovittaessa. Erosta Elossa -

asiakkaiden erotilanteet ovat usein vaikei-

ta, mutta neuvojen avulla he pa a seva t ohi 

tunnekuohustaan ja kykeneva t neuvottele-

malla saamaan talousasiat, ajanka yto n se-

ka  lasten huoltajuus- ja hoitoja rjestelyt no-

peammin toimiviksi. Ta ma n lisa ksi osa asi-

akkaista kertoo va ltta neensa  oikeuspro-

sesseihin pa a tymisen saamiensa neuvojen 

avulla. 

Sidosryhma kyselyissa  sosiaalityo n ja yh-

teistyo ja rjesto jen tyo ntekija t ovat vuosi 

toisensa ja lkeen antaneet palautetta, jonka 

mukaan Erosta Elossa -palvelun asiakkai-

den kanssa toimiminen on helppoa ja mie-

het kykeneva t neuvottelemaan eroon liit-

tyvista  asioista paremmin. Ta ma  helpottaa 

palautetta antaneiden sidosryhmien mu-

kaan heida n tyo ta nsa . 

Vanhemmuus 

Äsiakaspalautteissa nousevat esiin ero-

miesten pelko lapsien menetta misesta , 

huoltajuuteen liittyva t kiistat ja Erosta 

Elossa -toiminnan merkitys isyyden tuke-

misessa. Älkupalautteissa huoli lapsista ja 

isyyden epa varmuus ovat keskeisia  uhkia 

miesten mielessa . Miesten kuvauksissa 

avioero on kriisi, jonka aikana he voivat 

joko pita a  kiinni isyydesta a n, tai pahimmil-

laan hylja ta  sen kokiessaan entisen puoli-

son ja kohdattujen viranomaisten olevan 

liian vahvasti heida n isyytta a n vastaan. 

Vanhemmuuden tuki ta llaisessa murros-

kohdassa voi olla isyyden toteutumisen 

kannalta va ltta ma to nta . 

Riitaisista ihmissuhteista huolimatta lop-

pupalautteissa miehet kertovat palvelun 

Taulukko 1: Yksilötapaamisten asiakaspalaute 

Arvio yksilötapaamisista ka 2018 
  

ka 2017 

Erosta Elossa -palvelu vastasi odotuksiani 4,2 4,1 

Sain apua omaan tilanteeseeni 4,3 4,1 

Tapaamisten määrä oli sopiva 4,0 3,6 

Työntekijä onnistui tehtävässään hyvin 4,5 4,3 

Oli tärkeää, että työntekijä oli mies 4,2 3,9 
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auttaneen heita  pysyma a n lastensa ela -

ma ssa  ja toteuttamassa isyytta  haluamal-

laan tavalla. Silloinkin, kun huoltajuuskiis-

tat ovat kesken, miehet kertovat olevansa 

kiitollisia tuesta ja suhteellistamisesta, jota 

he ovat saaneet Erosta Elossa -palvelusta.  

Eron ja lkeisen isyyden toteutumisen olete-

taan vuosien varrella koituvan eduksi niin 

lapsille, miehelle itselleen, yhteiskunnalle 

kuin entiselle puolisollekin. 

Miesten elämänhallinta ja tuhoisa käy-

tös 

Miesten palautteissa palvelun keskeisia  

ansioita ovat heida n oman ela ma nhallin-

tansa ja -ilonsa tukeminen. Palvelu on mo-

nille asiakkaille ainoa paikka, jossa he saa-

vat tukea itselleen miehena , isa na , yhteis-

kunnan aktiivisena ja senena  ja tulevaisuu-

dessakin jollekulle kelpaavana partnerina. 

Toistuvana palautteena miehet kertovat, 

etta  heida n katseensa on saatu ka a nnet-

tya  tulevaisuuteen menneiden asioiden 

katkerasta yha  uudelleen la pika ymises-

ta . Kuulluksi tuleminen ja arjen asioiden 

ja rjesta minen on miesten mukaan pa-

lauttanut kontrollin tunteen, joka on ol-

lut hiipumassa. 

Miehet kertovat, etta  Erosta Elossa -

palvelu auttoi heita  tyo ssa  jaksamisessa 

ja jopa palaamaan sairaslomilta tyo ela -

ma a n tulevaisuudenuskon palautuessa. 

Useat vastaajat kertovat tukeutuneensa 

alkoholiin ja muihin pa ihteisiin avio-

eronsa yhteydessa . Tuen myo ta  paranta-

nut ela ma nhallinta ja vahvistunut halu 

olla vastuullinen isa  ovat na illa  miehilla  

auttaneet pa ihdeongelman kontrolliin 

saamisessa. 

 

Taulukko 2: Eroryhmien osallistujapalaute 

Arvio eroryhmästä ka 2018 
  

ka 2017 

Avun hakeminen erotilanteessa on helppoa 2,8 2,5 

Ryhmään osallistuminen oli helppoa 3,8 3,7 

Ennakkotietoa ryhmästä oli riittävästi 3,5 3,3 

Eroryhmän tavoitteet olivat selkeät 4,0 3,8 

Ryhmä vastasi odotuksiani 4,1 4,1 

Ryhmä oli luottamuksellinen 4,5 4,4 

Ryhmässä oli hyvä ilmapiiri 4,6 4,6 

Ryhmässä oli helppo puhua 4,4 4,4 

Ryhmään osallistuminen hyödytti minua 4,4 4,2 

Tapaamisten ajankohdat olivat sopivia 4,3 4,1 

Tapaamisten kesto oli sopiva 4,4 4,1 

Osallistujamäärä oli sopiva 4,3 4,1 

Kotitehtävät olivat tarkoituksenmukaisia 4,1 4,0 

Ohjaaja onnistui tehtävässään hyvin 4,3 4,3 
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Yleistasolla tapahtuva ela ma nhallinnan pa-

lauttaminen ja kriisin yli kantaminen on 

monien asiakkaiden mukaan auttanut hal-

litsemaan myo s omaa vihaa ja aggressiota. 

Pa a osin na ma  tunteet ovat kohdistuneet 

muihin, erityisesti entiseen puolisoon ja 

viranomaisiin. Pienempi, mutta sa a nno lli-

sesti toistuva osa miehista  kertoo Erosta 

Elossa -palvelun saaneen heida t luopu-

maan itsetuhoon tai jopa perhesurmaan 

ta hda nneista  suunnitelmistaan. 

Kehittämistarpeet 

Äinoat osallistujien usein esitta ma t kehi-

tysehdotukset toiminnalle ovat, etta  ero-

auttamista pita isi saada useampien tapaa-

misten ajan ja etta  toiminnan tulisi olla 

heille paremmin saavutettavissa maantie-

teellisesti.  

Ensimma iseen kehitysehdotukseen ei tois-

taiseksi vastata muuten kuin ohjaamalla 

miehet yksilo tapaamisten ja lkeen eroryh-

ma a n. Nykyisessa  mallissa ta rkea ssa  roo-

lissa on ajatus, etta  miehet kannetaan pa-

himman kriisin yli heita  tehokkaasti ta ssa  

kohdassa auttaen. Tarkoituksena ei ole tar-

jota pitka aikaista tukipalvelua. Sellaista 

tarvitsevat asiakkaat ohjataan terapia- ja 

tukipalveluiden piiriin toisaalle. 

Maantieteellisen saavutettavuuden vaati-

mukseen pyrita a n vastaamaan laajenta-

malla toimintaa uusille kaupunkiseuduille. 

Lisa ksi Miessakit kehitta a  jatkuvasti verk-

koauttamista, jolloin muuten palvelun saa-

vuttamattomiin ja a va t pikkupaikkakuntien 

miehet voivat saada ainakin osan Erosta 

Elossa -palvelun avusta. ∎ 

Taulukko 3: Tukihenkilötoiminnan tuettavien palautekooste 

Vastaajan arvio toiminnasta ka 2018 ka 2017 

Avun hakeminen erotilanteessa on helppoa 3,6 2,6 

Ennakkotietoa toiminnasta oli riittävästi 3,7 3,2 

Tukipalveluun oli helppo ottaa yhteyttä 4,2 3,6 

Tukisuhde käynnistyi riittävän nopeasti 4,4 4,2 

Tukihenkilötoiminnan tavoitteet olivat selkeät 3,6 3,9 

Tukisuhde vastasi odotuksia 4,1 4,0 

Tukisuhde hyödytti tuettavaa 4,4 4,3 

Tukisuhteen luottamuksellisuus 4,6 4,7 

Puhumisen helppous 4,6 4,9 

Tapaamisten määrän sopivuus 4,0 3,7 

Tukisuhteen ilmapiiri 4,6 4,7 

Tukihenkilön onnistuminen tehtävässään 4,7 4,7 

Palvelun suositteleminen toisille 4,6 4,9 
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Teksti Juha-Pekka Tams | va kivaltatyo ntekija  

Miessakkien Lyömätön Linja on jo jonkin 

aikaa tarjonnut palveluaan myös videovälit-

teisesti. Ajatuksenamme on madaltaa enti-

sestään kynnystä hakea ja saada apua lähi-

suhdeväkivaltaan. Koska Lyömättömän Lin-

jan fyysiset toimipisteet sijaitsevat Helsin-

gissä ja Kuopiossa, on suuri osa Suomesta 

jäänyt palvelumme suhteen katveeseen. Vi-

deovälitteisyys poistaa tämän maantieteel-

lisen epätasa-arvon: se säästää aikaa ja vä-

hentää turhaa matkustamista. 

Apu kaikkien saataville 

Maantieteellinen eta isyys ei toki ole ainoa 

syy, miksi ihmiset valitsevat videova littei-

sen tapaamisen asiointikanavakseen. Ela -

ma ntilanne voi olla sen kaltainen, etta  vi-

deova litteinen asiointi soveltuu paremmin 

siihen hetkeen: sairaus, pienet lapset tai 

hektinen tyo aikataulu voivat vaikeuttaa 

tapaamisten ja rjestymista . Videova littei-

sesti voit asioida kotoa ka sin, kun lapset 

ovat pa iva unilla tai tyo - tai opiskelupaikan 

kokoushuoneesta tyo pa iva n keskella  – ta -

ma  helpottaa aikataulujen sopimista ja luo 

joustoa arkeen. 

Etäauttaminen = etäinen auttaminen? 

Vaikka sa hko inen asiointi onkin jo arkipa i-

va a  monissa ta ma n pa iva n palveluissa, on 

se kohtalaisen uutta auttamisen saralla. 

Eta auttaminen sanana luo jo kylma n la hto -

kohdan tapaamiselle. Ennakkoluuloihin ja 

olettamuksiin to rma a  niin asiakkaiden 

kuin etenkin ammattilaisten taholta. Hel-

posti ajatellaan, ettei videova litteisessa  

kohtaamisessa saavuteta samanlaista vuo-

rovaikutusta ja etta  se olisi jotenkin 

eta ista , huonompaa tai toissijaista, johon 

turvaudutaan vasta sitten, kun mita a n 

muuta ei ole ena a  tarjota. Olen to rma n-

nyt usein ajatukseen, etta  

”videova litteinen auttaminen on varmas-

ti tosi hyva  juttu, mutta minun tyo ni on 

niin erityislaatuista, ettei se juuri ta ha n 

sovellu…” Niinpa ! Jeesbatnou! 

Äsenteet na kyva t myo s siina , kenelle vi-

deova litteista  mahdollisuutta tarjotaan. 

Äjattelemme helposti, etta  nuoremmat 

sukupolvet diginatiiveina ovat sinut tie-

toteknisten laitteiden ja sovellusten 

kanssa. Tottahan se onkin, mutta yhta  

lailla monet ia kka a mma tkin ihmiset toi-

mivat jo sulavasti internetin syo vereissa  

ja hoitavat arkisia asioitaan sa hko isesti. 

Pilkka sattuu omaan nilkkaan… 

Olen itse saarnannut ta sta  asenteellisuu-

desta kouluttaessani ja rohkaistessani 

ammattilaisia videova litteisen asiakas-

tyo n ka ytto o nottoon. No, va lilla  sita  jou-

tuu hera a ma a n ja huomaamaan itses-

sa a n tuon ihan saman asenteellisuuden. 

Äiemmassa tyo ssa ni olin unohtanut tyo -

puhelimeni auki illalla ja tietysti se sil-

loin soi. Äjattelin, etta  samapa tuo on 

vastata, kun soiton syy ja a  muuten kui-

tenkin vaivaamaan mielta ni. 

Puhelu tuli vanhemmalta herrasmiehel-

ta , joka tarvitsi apua ela ma ntilantee-

seensa. Ha n asui yli sadan kilometrin 

pa a ssa  silloisesta tyo paikastani. Mies la -

henteli ia lta a n kahdeksaakymppia  ja sii-

na  puhelimessa puhuessamme ajattelin, 

MIESSAKIT RY | LYÖMÄTÖN LINJA 
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etten viitsi edes tarjota ha nelle mahdolli-

suutta videova litteiseen asiointiin tuon ha -

nen korkean ika nsa  vuoksi. En milla a n jak-

sanut ruveta selitta ma a n ha nelle, mika  on 

internet ja kertomaan, etta  nykyaikana voi 

korvapuheluiden lisa ksi soittaa sellaisiakin 

puheluita, joissa voidaan jutella kasvotus-

ten. Sovin siis ha nen kanssaan tapaamis-

ajan silloiseen toimipisteeseeni, vaikkei 

kyseinen kaupunki kuulostanut olevan 

soittajalle kovinkaan tuttu. Tapaamispa i-

va na  mies kuitenkin soitti ja valitteli, etta  

tapaamista pita isi siirta a , kun ha nelle tuli 

muita ta rkeita  ja kiireisia  menoja. Siina  sit-

ten yritimme lo yta a  kalenterista yhteista  

aikaa, mutta huonolla menestyksella  – 

miehenha n piti ka yta nno ssa  varata koko-

nainen pa iva , etta  tapaaminen matkoineen 

onnistuisi. Ela kela isetha n ovat ta na  pa iva -

na  aktiivisia, kuten tiedeta a n. 

Yhteista  aikaa ei tahtonut siis lo ytya . Lo-

pulta mies tokaisi va ha n tuohtuneena: 

”Eiko  ta ta  voi hoitaa mitenka a n Skypella ?”. 

Silloin kielta ma tta  va ha n ha vetti, nolotti ja 

huvitti. Miehella  oli sukulaisia ympa ri maa-

ilmaa ja ha n oli heihin aktiivisesti yhtey-

dessa  videopuheluiden kautta. Perin tuttua 

ha nelle siis. Saimme kuitenkin helposti so-

vittua tuon tunnin tapaamiselle ja sain it-

sekin samalla hyva n opetuksen asenteelli-

suuden ja ennakko-oletusten salakavalasta 

hiipimisesta  myo s omaan ajatteluuni. Ta-

paamisemme hoituivatkin sitten jatkossa 

sujuvasti videova litteisesti. 

 → 
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Uskalla kokeilla 

Toki myo s monet asiakkaat ajattelevat, et-

ta  videova litteinen tapaaminen olisi joten-

kin perinteista , fyysisesti samassa tilassa 

tapahtuvaa, tapaamista huonompi vaihto-

ehto. Äjatellaan, etta  yhteiskunta haluaa 

taas sa a sta a  apua tarvitsevien kustannuk-

sella. Olen tavannut ihmisia  videova littei-

sesti tyo ssa ni nyt parin vuoden ajan ja 

kohdannut heita  raskaiden asioiden kes-

kella  ”eta na ”. Saamani asiakaspalaute on 

ollut la hes poikkeuksetta positiivista. Ihmi-

set ovat kokeneet, etta  vaikeista asioista on 

helpompi puhua, kun istuu tutussa ympa -

risto ssa a n kotona, tyo paikalla tai oppilai-

toksen kirjaston neuvotteluhuoneessa. 

Laitteet, sa hko iset verkot ja muut toissijai-

set asiat unohtuvat pian tapaamisen aika-

na. La hto kohtaisesti tapaamisesta tulee 

tasa-arvoisempi. Oma turvallinen lemmik-

kikin voi istahtaa syliin tapaamisen aikana. 

Ihmisten va linen yhteys on yhta  lailla mah-

dollista saavuttaa videotapaamisen aikana 

ja vuorovaikutuksen onnistuminen on 

kiinni muista kuin teknisista  tekijo ista , nii-

hin ei voi vedota. 

Voin ta ssa  tunnustaa, etten itseka a n ollut 

aivan vakuuttunut videova litteisyyden toi-

mimisesta ja vaikuttavuudesta asiakas-

tyo ssa , kun aloittelin eta tyo skentelya . Äjat-

telin aluksi, etta  haluan tavata ihmisen ai-

nakin kerran paikan pa a lla  toimistolla ja 

sitten siirtyisin varovasti videova litteiseen 

tyo skentelyyn, jos saan puhuttua asiak-

kaan ympa ri ja siihen suostumaan. Nyt 

muutaman vuoden ja lkeen tuo ajatus la -

hinna  huvittaa. En na e ena a  mita a n syyta  

edes siihen yhteen ”perinteiseen” tapaami-

seen, vaan tyo skentelyn voi ihan yhta  hy-

vin aloittaa suoraan videova litteisesti. Ny-

kya a n todella myo s pida n videova litteises-

ta  asiakastyo sta . 

Valinnanvapaus asiakkaalla 

En ajattele, etta  kaikki tapaamiset pita isi 

va kisin siirta a  videova litteisiksi. En todel-

lakaan. Minusta ihmisille on hyva  tarjota 

vaihtoehtoja ja laajentaa palvelutarjotinta 

niin, etta  jokainen lo yta a  itselleen sopivan 

tavan tulla autetuksi ja tuetuksi ela ma nti-

lanteen niin vaatiessa. Uskon tai ainakin 

toivon, etta  jo aika nopeasti la hitulevaisuu-

dessa Lyo ma tto ma n Linjan ja  muun Mies-

sakkien tyo n piirissa  olevat miehet tapaa-

vat meita  tyo ntekijo ita  va lilla  asiakashuo-

neissa ja va lilla  videova litteisesti face to 

face, mies to mies! ∎ 
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Teksti Jussi Pekkola | va kivaltatyo ntekija  

Mies ei vikise murheistaan, hän vie ne mu-

kanaan hautaan. Kuulostaa mallilta, joka 

johtaa totuuden kieltämiseen ja ahdistuk-

seen. Perinteitä kunnioittaen mies hoitaa 

itseään maailman historian myydyimmällä 

ahdistuslääkkeellä, alkoholilla. Voiko vaike-

nemisen mallista silti löytyä jotain toimi-

vaa? 

Keskustelin taannoin yksinhuoltajaisa n 

kanssa. Vuosia aiemmin vaimo oli kuollut 

synnytta essa a n yhteista  lasta. Kysyin, mil-

laista apua miehelle oli tarjottu. 

Mies oli silminna hden 

na rka stynyt. Yksi jos toi-

nenkin tuputti ratkaisu-

jaan. Joku pyrki ymma r-

ta ma a n kuoliaaksi, toinen 

yritti surra pois miehen 

surua. Ja aina vain kysel-

tiin, milta  tuntuu. Tuli 

paine puhua asiasta, josta 

ei ollut ena a  mita a n sanottavaa. Vaimo 

kuoli, mutta ela ma n piti jatkua. 

Äpu oli tullut metsa styskaverilta. Oli ka vel-

ty metsa ssa , milloin minka kin elukan pe-

ra ssa . Istuttiin nuotiolla, illalla saunottiin 

ja juotiin olutta. Va lilla  vaihdettiin ajatuk-

sia, la hinna  ka veltiin ja istuttiin hiljaa. Ho -

lina  olisi karkottanut ela imet, ja tulen tui-

jottaminen on toisinaan parasta terapiaa. 

Kuulen jatkuvasti miesten hyo tyva n ta llai-

sesta tuesta. Samalla miehet kertovat, etta  

heida n tapaansa ka sitella  tunteita ei arvos-

teta. Pita isi ryhtya  purkamaan asioita, jot-

ka ovat jo omissa lokeroissaan. 

Miesten keskina isessa  tuessa on paljon hy-

va a . Kunnioitetaan toisen erilaista tapaa ja 

kokemusta. Ei tuputeta. Sanoillekin on oma 

paikkansa. 

Tapoja on siina  missa  miehia kin. Osa pu-

huu vaikeudet halki yhdelta  istumalta. Toi-

set pilkkovat vaikeudet moneen osaan, he 

tarvitsevat pilkkeita . 

Jotkut puut taas on syyta kin ja tta a  metsa a n 

lahoamaan. Kaikille murheille ei ole sanoja. 

Miesten va lilla  ei ole tarvetta selitta a  hiljai-

suutta auki. 

Kriisin keskella  mo-

ni mies kaipaa tilaa. 

Tila voi kadota ky-

sytta essa , milta  si-

nusta tuntuu. Mies 

toivoo tapahtuneen 

konkreettista la pi-

ka yntia  ja arkisia 

neuvoja. Tunteista 

kysyminen voi tun-

tua silta , ettei varsinainen asia edes kiin-

nosta kuulijaa. 

Voi myo s olla, etta  tunteet ovat miehen yk-

sityisaluetta, jonne vain harvoilla on asiaa. 

Ja mika li na in on, sita  tulee kunnioittaa. 

Yksityisyys ei ole sama kuin kielta minen 

tai kykenema tto myys tunnetyo skentelyyn. 

Kokemus omista rajoista vain on erilainen. 

Ta rkea a  on ka sittely, ei se, miten se teh-

da a n. 

Isoisa ni syntyi 1920-luvulla ja teki leipa -

tyo nsa  metsurina. On helppo ymma rta a , 

etta  savottareissulla ei ole kyselty alapun-

kan miehelta , milta  sinusta nyt tuntuu. Ol-

MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

ROOLIEN PURKUTALKOOT 

"Ikävät asiat eivät pysy pitkään pin-

nan alla pelkällä kieltämisellä. Tun-

teita ei voi hukuttaa. Yrittäessään 

tulee tappaneeksi jotain tärkeää, 

herkkyyden kuunnella itseään ja sitä 

kautta muita." 
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laan sulloutuneena pieneen pirttiin kym-

menien miesten kanssa. 

Pa iva t kannetaan umpihangessa parin-

kymmenen kilon moottorisahaa ja raade-

taan ympa ripyo reita  pa ivia . Syo da a n aa-

miaiseksi, lounaaksi ja illalliseksi ruislei-

pa a , silavaa ja ta ysmaitoa. Sopivan paikan 

tullen sammutetaan lyhty pullollisella po y-

ta viinaa. Ta ma n keskella  murehditaan mi-

ten perhe pa rja a . Ta ha n tunnelataukseen 

on ollut viisasta olla koskematta. Tilaa ja 

resursseja ei ole ollut. 

Nykyista  keskustelukulttuuria ja tukipalve-

luita ei ole saatu perinno ksi, ne on raken-

nettu lyhyessa  ajassa. Va kivalta- ja itse-

murhatilastot kertovat miesten omaksu-

neen hyvin na ita  rakenteita. Miesten teke-

ma  va kivalta, niin muita kuin itsea kin koh-

taan, on radikaalisti va hentynyt. 

Opituissa malleissa on paljon hyva a . Toisi-

naan aikuisen tulee kyeta  painamaan tun-

teita alas. Joskus on hyva  olla hiljaa. Silti 

ihminen voi tieta a  miten tunnekuonasta 

pa a see eroon. 

Yhta lailla malli voi olla perusteellisen pa i-

vityksen tarpeessa. Ika va t asiat eiva t pysy 

pitka a n pinnan alla pelka lla  kielta misella . 

Tunteita ei voi hukuttaa. Yritta essa a n tulee 

tappaneeksi jotain ta rkea a , herkkyyden 

kuunnella itsea a n ja sita  kautta muita. 

Samalla on hyva  tiedostaa, etta  muutospai-

ne voi tulla ulkopuolelta, ilman syyta . On 

aikuisen ihmisen oma tehta va  muuttaa it-

sea a n tarpeen tullen, se ei ole esimerkiksi 

puolison tai muun ulkopuolisen tahon teh-

ta va . 

Ilman malttia ja toisten na ko kantojen huo-

mioimista sukupuoliroolien purkamisessa 

voi ka yda  samoin kuin muissakin purkutal-

koissa. Tulee sellainen kiima, etta  piste-

ta a n lihoiksi toimivatkin. Roolijaot eiva t 

va ljene, vaan osa ihmisista  ajetaan entista  

tiukemmin toimimattomiin malleihin. 

Parisuhdeva kivaltaa kokenut asiakkaa-

ni oli toistuvasti kuullut olevansa va a ra n-

lainen mies. Olimme tavanneet useita ker-

toja ja nyt pohdimme, millainen on hyva  

mies. Ha n lainasi omaa isa a nsa : "Hyva  

mies kantaa vastuun, eika  mene muille it-

kema a n ongelmistaan." 

Katsoimme toisiamme ja purskahdimme 

nauruun. Mies ta ytti toisen kriteereista . 

Kantoi vastuun hyvinvoinnista. Toinen kri-

teeri oli vain iskostunut ha nen pa a ha nsa . 

Sukupuoliroolit asuvat meissa  toisinaan 

tiedostamatta. 

Ämmattilaiset ovat hera nneet miesten tar-

peeseen saada juuri miehille sopivaa koh-

taamista. Tilanne paranisi entisesta a n kou-

lutuksella ja miestyo ntekijo iden lisa a nty-

misella  sosiaali- ja terveysaloilla. 

Ja sinulle mies: jos metsa - tai saunaterapi-

an ja lkeen haulikon suuntaaminen itseen 

vaikuttaa edelleen varteenotettavalta vaih-

toehdolta ongelmien ratkaisuun, oppimasi 

mallit eiva t ole sinua varten. 

Kokeile vaikka sita  akkamaisena pita ma a si 

keskustelua. Voit ylla ttya  positiivisesti. ∎ 

Teksti julkaistu alun perin Maaseudun Tulevaisuus –

lehden Kantri-liitteessä syyskuussa 2019. 
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Ilmoittautuminen Helsingin MASI-keskuste-

luryhmään on nyt käynnissä. Ryhmään voi-

vat hakeutua isät, jotka kokevat toiminta-

kykynsä olevan kovilla ja oman jaksaminen-

sa ”kortilla”. Ryhmään osallistuminen tukee 

elämänhallinnan säilyttämistä ja lisää hy-

vinvointia. Työskentely jäsentää omaa elä-

mäntilannetta, antaa keinoja oman toimin-

takyvyn ylläpitämiseen sekä isyyden haas-

teisiin osallistujien omista lähtökohdista.  

Ohjattu vertaisryhma  mahdollistaa oman-

tilanteen ka sittelyn ja oman ymma rryksen 

lisa a ntymisen masennuksen vaikutuksista 

isyyteen.  

Toisten kokemusten kuuleminen ja omien 

tuntemusten sanoittaminen antaa 

perspektiivia  omaan isyyteen.  

”Koin tärkeäksi saada objektiivista mies-

näkökulmaa isänä olemiseen ja kasvatta-

miseen liittyviin aiheisiin.” 

”Helpottanut omaa käyttäytymistä lasten 

kanssa.” 

”Olen pystynyt tarkastelemaan omaa 

isyyttäni uudella tavalla ja soveltamaan 

käytännön arjessa saamiani vinkkejä isä-

nä olemisesta ja itseensä uskomisesta. ” 

”Parempi ote, ei ahdista niin paljon.” 

Kenelle 

Isa t, joita masennusoireet koskevat oman 

tai la heisen kokemuksen kautta. 

Aika ja paikka 

3.10.–14.11.2019 klo 19-21 

Miessakit ry | Ännankatu 16 B 28 | HKI 

Ryhma  kokoontuu 7 kertaa 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 

Ohjaaja Heikki Turunen 040 721 2992 

Lisa tietoja myo s Ilmo Saneri 050 511 3361  

Ryhma la iset haastatellaan. 

Toiminta on maksutonta. 

MIESSAKIT RY | MASI-HANKE 

ISIEN KESKUSTELURYHMÄ | HKI 

MASI-KURSSIN VIDEOT NETISSÄ! 

Videot ovat osana Väestöliiton hyväkysy-

mys.fi –palvelua. Videoissa on myös suo-

menkieliset tekstitykset.  

40 jaksoa  asiaa avaavia ja sopivan tiivis-

tettyjä noin minuutin mittaisia vastauk-

sia aiheisiin, jotka askarruttavat  perhei-

tä, joissa esiintyy masennusta. 

Tsekkaa muun muassa jaksot: 

• Mistä mies tunnistaa masennusoi-

reilunsa? 

• Mistä puhutaan, kun puhutaan ma-

sennuksesta? 

• Voiko isyyteen valmistautua? 
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MIESSAKIT RY | MASI-HANKE 

HAEMME VAPAAEHTOISIA ISIEN CHAT-PALVELUN PÄIVYSTÄJIKSI 

Haluatko auttaa muita isiä? Haluatko olla 

mukana tukemassa heitä vanhemmuudes-

saan ja ennaltaehkäisemässä mieliala- ja 

masennusoireiden vaikutuksia isyyteen? 

Tule mukaan chat-päivystäjäksi! 

Syksyn haku: ilmoittaudu mukaan 30.9. 

mennessa . (tai kysele mahdollisia peruu-

tuspaikkoja ja tulevia koulutuksia). 

Masi on tukipalvelu pienten lasten isille 

mieliala- ja masennusoireisiin seka  niiden 

kohtaamiseen perheessa . Vastaajina toimi-

vat vapaaehtoiset koulutetut miehet, jotka 

ovat isia  itsekin. Vapaaehtoisten kanssa 

isa t voivat ka yda  la pi omaa tilannettaan ja 

saada uusia na ko kulmia. Tavoitteena on 

ennaltaehka ista  mielialaoireiden kehitty-

mista  masennukseksi ja auttaa isia  tunnis-

tamaan masennusoireiden vaikutukset 

vanhemmuuteen, joko oman tai lasten a i-

din na ko kulmasta. Tunnistamaton masen-

nus- ja mielialaoireilu aiheuttaa ongelmia 

parisuhteeseen ja voi johtaa eroon pikku-

lapsiperheissa . 

Miten mukaan? 

Voit hakea vertaisauttajaksi, jos koet aitoa 

auttamisen halua ja tahdot olla mukana 

tukemassa pienten lasten isia . Vertaisaut-

tajalta edellyteta a n omaa kokemusta isyy-

desta  seka  valmiutta kohdata verkkoym-

pa risto ssa  miesten kertomuksia perheti-

lanteistaan, johon liittyy mieliala- tai ma-

sennusoireilu. 

Äiempaa kokemusta vertaisauttamisesta 

tai verkkotyo skentelysta  ei tarvita. Tehta -

viin tarjotaan koulutus seka  tyo nohjaus 

palvelun ka ynnistymisen ja lkeen. Toivom-

me osallistujilta kykya  osallistua palveluun 

6 kuukauden ajaksi. Chat-pa ivystys vie ver-

taisauttajilta aikaa tunnin kerrallaan 1-2 

kertaa kuukaudessa. 

La heta  meille vapaamuotoinen esittely it-

sesta si sa hko postitse ja olemme sinuun yh-

teydessa . Haastattelemme kaikki yhteytta  

ottaneet. 

Vertaisauttajien koulutus 19.10.2019: Tu-

tustuminen ja toiminnan esittely | Äutta-

jaksi kehittyminen | Isien auttamistyo ntee-

mat | Verkkoauttaminen ka yta nno ssa  

Miessakit ry tarjoaa koulutukseen osallis-

tujille pa iva n ruokailut seka  korvaa matka-

kulut. Palvelun avaamisen ja lkeen teknista  

tukea, tyo nohjausta ja lisa koulutusta on 

tarjolla kaikille pa ivysta jille. Koulutus ja r-

jesteta a n Tampereella tai Lahdessa. 

Yhteystiedot ja lisa tietoa 

Henri Hyttinen, hankekoordinaattori 

0447511349, henri.hyttinen@miessakit.fi 

MASI-CHAT -LIVERYHMÄT 

Liveryhmä on avoin ja anonyymi chat-

palvelu, jossa voi samaan aikaan olla pai-

kalla korkeintaan 10 osallistujaa ja kaksi 

koulutettua vertaisauttajaa. Ryhmä on 

avoinna keskiviikkoisin klo 21.00-22.00 ja 

avataan keskiviikkona 30.10. klo 21.00. 

Palvelu toimii osana Masin verkkoautta-

mista, jonka muita muotoja ovat video-

muotoinen kurssi sekä isille suunnattu 

keskustelupalsta. 
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Teksti Tommi Sarlin | vastaava va kivaltatyo ntekija  

Parisuhteessaan väkivaltaa kokenut mies 

tulee vastaanotolleni Miessakkeihin Väki-

valta Kokeneet Miehet -toimintaan. Vas-

taanotolle ovat hakeutuneet erityisesti pari-

suhteessa väkivaltaa kokeneet miehet, ja 

niin on myös nyt. Vaimo on haukkunut ja 

mollannut miestään rankasti jo avioliiton 

aikana. Mies on yrittänyt kestää tilannetta 

myötäilemällä ja lopulta alistuen, mutta on 

lopulta hakenut avioeron. Eron jälkeen suh-

de on tulehtunut entisestään. Exä on tehnyt 

miehestä perättömiä lastensuojeluilmoituk-

sia ja vaikeuttanut isän ja lapsen tapaami-

sia. 

Miksi exä haluaa haavoittaa? 

Miehen pa a ssa  takoo kysymys: miksi exa  

tekee na in. Mies pelka a , etta  jos ha n puo-

lustaa omaa oikeuttaan tavata lasta, exa  

tekee tapaamiset entista  vaikeammiksi. 

Miehen pahin pelko on, ettei ha n kohta na e 

lastaan ena a  lainkaan. Mies ajattelee, etta  

nainen tulee joka tapauksessa saamaan 

tahtonsa la pi ka a nta ma lla  lapsen ajatukset 

isa a nsa  vastaan. Usko siihen, etta  viran-

omaiset na kisiva t asiassa myo s miehen na -

ko kulman, on monella olematonta. 

Suunnilleen na in parisuhteessa va kivaltaa 

kokeneiden miesten kertomukset usein 

meneva t. Miehet hakevat keskusteluapua 

kovin myo ha a n, yleensa  vasta siina  vai-

heessa, kun tilanne on ajautunut kesta ma t-

to ma ksi. 

Lapsi on suuressa vaarassa 

Tyo ntekija na  na ma  miesten kertomukset 

hera tta va t minussa monia ajatuksia ja tun-

teita. Äjattelen, etta  parisuhdeva kivallan 

molemmat osapuolet tarvitsisivat kipea sti 

keskusteluapua. Suurimmassa vaarassa on 

kuitenkin lapsi, josta on tullut parisuhtees-

sa kiistakapula ja lyo ma ase. Jollei lasten-

suojelu ole jo mukana hajonneen perheen 

ela ma ssa , lastensuojeluilmoituksen teke-

mista  joudutaan usein harkitsemaan. 

Usein lastensuojelu on jo tietoinen tilan-

teesta ja olosuhteita on kartoitettu. Usein 

ta ma  va liintulo ei kuitenkaan tuota va li-

to nta  parannusta tilanteeseen: tilannetta 

seurataan. Joskus minusta tuntuu, etta  hi-

tusen liian kauan. 

Suru ja aggressio auttavat eteenpäin 

Tyo ntekija na  jaan asiakkaani tunteita, jot-

ka vaihtelevat avuttomuudesta ja toivotto-

muudesta aina syyllisyyteen ja pelkoon as-

ti. Ta ma  on usein va ltta ma to n va livaihe sii-

na , etta  mies lo yta a  oman surunsa mutta 

myo s suojaavan aggression, jolla ha n pys-

tyy puolustamaan aikaisempaa paremmin 

omia rajojaan. 

Ta rkeinta  on, etta  miehen ajatukset ja tun-

temukset tulevat kuulluksi. Moni mies on 

tyytyva inen jo pelka sta a n siihen, etta  joku 

haluaa kuunnella ja uskoo, mita  ha n sanoo. 

Liian usein tulee vaikutelma, etta  miehen 

kertomaa ei ole otettu todesta vaan se on 

tullut sivuutetuksi. 

Kuulluksi tulemisen kokemuksesta ja 

omien tunteiden tunnistamisesta alkaa 

miehen va hitta inen voimaantuminen. Mies 

alkaa kokea, ettei olekaan ta ydellisessa  

umpikujassa. Vaikeassa tilanteessa ha n al-

kaa lo yta a  uusia selviytymiskeinoja, joita 

MIESSAKIT RY | VÄKIVALTAA KOKENEET MIEHET 

LIIAN MONI MIES KOKEE, ETTEI HÄNEN KOKEMUKSESTAAN VÄLITETÄ 
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ha n voi hyo dynta a  ehka  myo s muissa ela -

ma n kriisitilanteissa. ∎ 

Kirjoitus julkaistu aiemmin Vauva.fi-sivustolla. 

 

MIESSAKKIEN NETTISIVUT UUDISTUI-

VAT 17.9.2019 

Miessakit ry:n nettisivu-uudistuksen 

myötä miehille suunnatut palvelut on 

nostettu aiempaa selkeämmin esille heti 

aloitussivulla. Samalla nykyaikaistettiin 

sivujen yleistä käytettävyyttä ylipäätään 

ja myös eri laitteilla. 

Arvoisa jäsenistö, käykää tutustumassa 

sivustoon osoitteessa www.miessakit.fi 

ja lähettäkää palautetta toimistoomme 

osoitteeseen miessakit@miessakit.fi.  

Miessakit ry on aktiivisesti läsnä myös 

sosiaalisen median keskeisissä kanavissa

- seuraathan meitä sielläkin! 
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Teksti Visa Kuusikallio | hankekoordinaattori 

Kuva Max Hovi 

Hyvinvointi: hyvä terveydentila; huolehtia 

henkisestä ja ruumiillisesta hyvinvoinnis-

taan 

Verbi: toimintaa, tapahtumista tai tilaa il-

maiseva sana (esim. kävellä, sairastaa, hajo-

ta, olla) 

Voimme vaikuttaa hyvinvointiimme valin-

noillamme, jotka vaikuttavat itseemme ja 

la hella  oleviin ihmisiin. On merkitta va a , 

lisa a va tko  valintamme hyvinvointiamme 

vai heikenta va tko  ne sita .  

Toiminnan Miehet tarjoaa miehelle alus-

tan, jossa voi vahvistaa hyvinvointiaan fyy-

sisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Ta rkei-

ta  periaatteita ta ssa  ovat porukkaan pa a se-

misen helppous ja mahdollisuus olla mu-

kana juuri omana itsena a n. 

Ryhma a n kuuluminen, yhdessa  tekeminen 

ja toisten auttaminen ovat tutkimusten 

mukaan ihmisen ta rkeimpia  hyvinvointite-

kijo ita . Ela ma n ruuhkavuosien aikaan 

(yleensa  30 – 40 -vuotiaana) na ma  toteu-

tuvat miesten ela ma ssa  usein kuin itses-

ta a n. Mieleka sta  tekemista  ta rkeiden ih-

misten ja harrastusten parissa riitta a  ja 

tyo ela ma  vie vauhdilla eteenpa in. Kun 

ruuhkavuodet ovat jo takanapa in tai jos ne 

eiva t ole koskaan alkaneetkaan, on Toi-

minnan Miesten sakkeihin mukaan la hte-

minen yksi tapa ylla pita a  hyva a  vahvista-

via elementteja . 

Toiminnan Miesten ryhmiin (sakkeihin) 

osallistumisen vaatimukset ovat matalat. 

Riitta a  kun mies tulee paikalle sovitusti ja 

osallistuu toimintaan. Myo nteinen ja rento 

asenne on plussaa. Sakkeja on hyvin laajal-

la skaalalla. Vertaismiehemme kehitta va t 

miesten itsensa  na ko ista  toimintaa, jossa 

suorittamisen rima on sopivalla korkeu-

della ja hyvinvoinnin tuottoprosentti yl-

ha a lla . Panos – tuottosuhde on erinomai-

nen: tulet mukaan tai paikalle ja poistut 

useimmiten virkistyneena  ja hymyssa  suin. 

Ela mme yhdessa  maailman onnellisimmis-

ta ja hyvinvoivimmista maista. Se merkit-

see suurta valinnanvapautta suhteessa asi-

oihin ja ihmisiin. Voidakseen hyvin mies 

tarvitsee ela ma a nsa  hyva a  ravintoa, sopi-

vaa liikuntaa seka  nostattavia sosiaalisia 

suhteita. On myo s ta rkea a  tehda  jotain 

toisten ihmisten hyva ksi. Oikeat valinnat 

vahvistavat hyva a  ja ennaltaehka iseva t ne-

gatiivisia asioita. Kuitenkin myo s vastoin-

ka ymiset ja odottamattomat tilanteet kuu-

luvat ela ma a n. Ylla tta en tyo  tai parisuhde 

pa a ttyy, lapsella on hankaluuksia, tulee ra-

hahuolia tai alkava keski-ika isyys meinaa 

muuttua keskia ka isyydeksi. Ela ma  voi yl-

la tta a , hiipima lla  tai a kkina isesti. Osaan 

na ista  asioista voimme itse vaikuttaa, suu-

reen osaan emme. 

Sa ba sakin aloittava mies huomaa va ha ises-

ta  pelikokemuksestaan huolimatta olevan-

sa kohta pelissa  olevansa porukan luotto-

pakki tai ka rjessa  tekema ssa  sita  ratkaisu-

maalia. Kunto saattaa loppua kesken mutta 

ilo ei. Kannustusta ja leikillista  sanailua on 

ilmassa ja porukassa voi helposti kokea 

kuuluvansa. Pukukopissa saatetaan vaih-

taa ajoittain kuulumisia kotoa ja tyo paikal-

ta. 

MIESSAKIT RY | TOIMINNAN MIEHET 

HYVINVOINTI ON VERBI 
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Juttusakki alkaa alkuja nnityksen haihdut-

tua muodostua osallistujilleen todelliseksi 

varaventtiiliksi, jossa saatetaan jakaa nii-

ta kin asioita, joista ei arjessa juuri puhuta. 

Saunasakissa saunotaan ja vilvoitellessa 

saatetaan kertoa kuin vaivihkaa jotain hy-

vin ta rkea a . Joogasakissa saadaan tuntuma 

omaan kehoon, muistetaan hengitta misen 

ta rkeys ja ladataan akkuja. 

Leppoisa yhdessa olo ja mukava tekeminen 

miesporukassa antaa energiaa arkeen ja 

vahvistaa miesta  ottamaan vastaan ela ma n 

ylla tta va tkin muutokset. 

Tervetuloa mukaan sakkiin! ∎ 
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JUTTUSAKKI | OULU 

Aika 

Torstaisin klo 18.30-20 

(syyskaudella 2019 8 kertaa) 

Paikka 

Hyvän mielen talo 

Kauppurienkatu 23, 2 krs. | Oulu 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 

Visa Kuusikallio 

visa.kuusikallio@miessakit.fi 

044-7511348 (myös WhatsApp)  

Ilmoittaudu mukaan syksyn Juttusakkiin! 

Ryhmä on maksuton ja mukaan mahtuu 

noin kahdeksan eri-ikäistä miestä. On 

pötypuhetta, etteivät miehet muka osai-

si puhua! Lähde siis sinäkin mukaan! 

”Juttusakissa käydyissä keskusteluissa 

minulle syntyi vahva kokemus, että en 

ole asioideni kanssa yksin.” 

”Juttusakissa oli helppo puhua omista 

jutuistaan. Sain paljon ajateltavaa tois-

ten miesten tarinoista. Usein naurettiin 

yhdessä, vaikka oli ollut vakaviakin ai-

heita.” 

MIESSAKIT RY | TOIMINNAN MIEHET 

SYKSYLLE UUSIA JOOGARYHMIÄ | HKI 

Äijäjooga sopii kaikille miehille. Helppoa ja 

rentouttavaa. Yksinkertaisia liikkeitä, jotka 

venyttävät ja voimistavat kehoa monipuoli-

sesti. Keskittymis-, koordinaatio- ja tasapai-

noharjoituksia kilpailuvapaalla vyöhykkeel-

lä. Jäbäjooga on jonkin verran voimak-

kaampaa kuin äijäjooga. 

Opettelemme hengitta ma a n tasaisemmin 

ja syvemmin. Tarkoitus ei ole seista  pa a lla , 

vaan vakaasti ja vapaasti jaloilla. Vapaute-

taan va hitellen kehoa, mielta  ja hengitysta . 

Pitka  loppurentoutus.  

Ei uskontoa, ei mystiikkaa. Et myo ska a n 

tarvitse erikoisvarusteita, va lja t ja muka-

vat vaatteet riitta va t. 

Viela  on tilaa seuraavissa joogaryhmissa : 

• Ja ba jooga HKI B TI 29.10.–10.12. 

• Ä ija jooga HKI B TI 28.10.–9.12. 

Ilmoittautuminen nettisivujemme kautta 

miessakit.fi → Toiminnan Miehet → Sakit 

→ Ä ija – ja ja ba jooga 
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 Miessakit ry:n jäsenenä olet mukana yhdes-

sä muiden kanssa vahvistamassa suomalai-

sen miehen hyvinvointia. Jäsenet valitsevat 

joka toinen vuosi yhdistyksemme ylintä pää-

täntävaltaa edustavan elimen, valtuuston. 

Jäsenet saavat kotiinsa lehtemme URHOn, 

alennuksia järjestämistämme kursseista ja 

koulutuksista, maksuttoman sisäänpääsyn 

erilaisiin tilaisuuksiimme sekä ensikäden 

tietoa yhdistyksemme toimintaan liittyvistä 

erilaisista asioista. Liity mukaan ja kerro 

yhdistyksestä myös kavereillesi! 

Jäseneksi liittyminen 

Yhdistyksen ja seneksi liittyminen tapah-

tuu helpoiten ta ytta ma lla  ja senkaavake in-

ternetsivuillamme. Voit myo s liittya  suo-

raan ottamalla yhteytta  Miesakkien toimis-

toon. Ja senmaksukaavake toimitetaan si-

nulle ensimma isen URHO-lehden liittee-

na .  Ja senmaksu on voimassa sen kalenteri-

vuoden, jolloin maksu suoritetaan. Lisa tie-

toja lo ytyy yhdistyksen sa a nno ista . 

Yhdistyksella mme on ka yto ssa  kolme ja se-

nyysluokkaa: henkilo ja senyys, yhteiso ja se-

nyys ja kannatusja senyys. Yhdistyksen ja -

senet hyva ksyy hallitus. 

Henkilöjäsenyys 

Yhdistyksen ja seneksi voi liittya  jokainen 

ta ysi-ika inen mies, joka haluaa edista a  yh-

distyksen tavoitteita.  

Henkilo ja senmaksu on 20 € (alennukseen 

oikeutetuilta 10 €). Henkilo ja senmaksun 

voivat halutessaan suorittaa alennettuun-

hintaan opiskelijat, ela kela iset, tyo tto ma t 

ja alaika isten lasten huoltajat. 

Yhteisöjäsenyys 

Yhteiso ja senet hyva ksyta a n samalla me-

nettelylla  ja samoilla toimintalinjoihin liit-

tyvilla  perusteilla kuin henkilo ja senet. Yh-

teiso ja senyys vahvistaa avointa yhteistyo -

kumppanuutta ja antaa samat oikeudet ja 

palvelut kuin henkilo ja senyys. 

Yhteiso ja senmaksu on 100 € / 250 € / 500 

€ riippuen yrityksen/yhteiso n henkilo sto n 

ma a ra sta  (ks. tarkemmin nettisivuilta).  

Kannatusjäsenyys 

Kannatusja senmaksu on tarkoitettu henki-

lo ille, jotka haluavat tukea Miessakit ry:ta  

ilman varsi-naiseen ja senyyteen liittyvia  

oikeuksia ja velvoitteita. Kannatusja senille 

toimitetaan yhdistyksen toiminnasta sama 

informaatio (ja sentiedote ym.) kuin varsi-

naisille ja senille. Kannatusja senmaksu on 

20 euroa henkilo ja senilta , ja 100 euroa yri-

tyksilta /yhteiso ilta . 

Lisätietoja netistä ja toimistosta 

Miessakit ry, Ännankatu 16 B 28, Helsinki 

www.,miessakit.fi  

09 612 6620 

miessakit@miessakit.fi 

MIESSAKIT RY 

LIITY JÄSENEKSI - JA KAVERIT MUKAAN KANS! 
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Hartola 
Markku Palm 
0400 49 2222 
markku.palm@phnet.fi 

Joensuu 
Onni Voutilainen 
050 365 6138 
onskiv@suomi24.fi 

Loviisa 
Esko Porola 
040 527 4517 
eskoporola(at)gmail.com  

Järvenpää 
Petre Pomell 
040 033 9489 
petrepomell(at)hotmail.com  

Kainuu 
Raimo Reinikainen 
0400 881 166 
andracon.rr@gmail.com 

Tampere 
Pekka Huttunen 
0500 794794 
pekka.e.huttunen(at)miessakit.fi 

Lahti 
Jouni Jude n 
040 669 5004 
jouni.juden@outlook.com 

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

Pääkaupunkiseutu 
Jarmo Holttinen 
040 555 3509 
jarmo.holttinen@miessakit.fi 

Rovaniemi 
Pekka Hakala 
050 500 2119 
elhakala@gmail.com 

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

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

Hämeenlinna 
Tapio Oikarinen 
044 356 7934  
tapio.oikarinen@anikons.fi 

Espoo 
Cucu Wesseh 
044 5659058 
wessehc@gmail.com  

Kuopio 
Pentti Nokela 
040 581 1627 
pena.nokela@gmail.com  

Raasepori 
Teijo Kontio 
0449839195 
teijo.kontio@gmail.com 

  

 

Miessakit ry ylla pita a  valtakunnallista yhdysmiesten ver-

kostoa paikallisen miestoiminnan tukemiseksi. Yhdysmie-

hiin voi olla yhteydessa  tiedustellakseen tarkemmin yh-

distyksen toiminnasta ja muista mahdollisista miehille 

suunnatuista palveluista. 

 

Jos olet halukas ryhtyma a n yhdysmieheksi, olethan yhtey-

dessa  toimistoomme! 


